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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
วางแผนพัฒนา โดยจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาแผนงาน/
โครงการ และได้น าแผนงาน/โครงการที่ได้วางแผนไว้ไปปฏิบัติ โดยจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด และพร้อมที่จะด าเนินการในระดับพ้ืนที่ต่อไป 

  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในปีต่อๆไป  และเป็นการสร้างการมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการที่ คณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานหลาย
ฝ่ายนี้ จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผล
บรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้
อย่างแท้จริง 

 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประจ าปี 2560 ทั้ง 5 สาขา  ดังนี้  

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

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สาขาการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

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

1.  นายทองหล่อ  เสาผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กรรมการ 
 3.  นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กรรมการ  
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 4.  นายล าพูน  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กรรมการ  
 5.  นายพูนศิลป์  ใจตรง  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
 6.  นายทองปอน  เพียรแก้ว  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
 7.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านเป็ด  กรรมการ  
 8.  เกษตรประจ า ต าบลบ้านเป็ด      กรรมการ 
 9.  นายมนตรี  พระฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
 10. น.ส.พิลาศลักษณ์ นครวงศ์  รองปลัดเทศบาล          กรรมการ 
 11. นายเกรียงไกร มะลิงาม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ  
 12. นางสุมิตรา  จันทร์อักษร  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เลขานุการฯ 
 13. น.ส.อรทัย    ใจปัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

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

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

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1.  การติดตาม ( Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนด าเนินการประจ าปี
หรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา 
 2.  การประเมินผล (Evaluation)  โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
        2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ   โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  
        2.2   การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาล  ต่อไป 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้เป็นการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2560 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล กระบวนการขั้นตอนและวิธีการที่จะใช้ในการประเมินผล ประกอบด้วย ขั้นตอน และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1)  ศึกษาแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ของ อปท.อ่ืน ทั้งจากดูงานจากสถานที่จริง, ศึกษาข้อมูล
จากทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทราบแนวทาง วิธีการ แบบแปลกใหม่แล้วน ามาประยุกต์ใช้ 
  2)  วางแผนการจัดท าข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลเพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้
ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
  3)  สุ่มตัวอย่างโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด        
ปี 2560 
  4)  ออกแบบและสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลโครงการที่จะใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมินผล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการติดตามและ ประเมินผล โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
  5)  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้านเป้าหมายของการส ารวจ 
  6)  น าข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ ตามหลักวิชาการ 
  7)  จัดท าเอกสารรายงานให้ผู้บริหาร สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  หัวหน้า
ส่วนราชการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดและประเมนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินการ 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

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

  

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

  

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

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น                  

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ                 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  

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

  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25 60-2562) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี 
(พ.ศ. 2560-2562) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเป็ด วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 25 60-2562) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ก าหนดไว้และ
ได้น ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ต่อไป 

ก. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เข้มแข็ง และมีรายได้ 
2.3 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 
2.4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
2.5 บริการตรวจและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
2.6 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ อปพร.  ออกตรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพ่ีน้อง
ประชาชน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
3.2 จัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
3.3 ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ 
3.4 ปรับปรุงตลาดสดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3.5 จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ทันกับความต้องการของประชาชน 
3.6 จัดสร้างระบบระบายน้ าเสีย 
3.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม 

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

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

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

“เศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  ก้าวล ้าด้วยธรรมาภิบาล” 

ค.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  (Mission) 
  พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
  พันธกิจที่  2  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางการศึกษา  สภาพสิ่งแวดล้อม       
การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

  พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โบราณสถาน  และวัฒนธรรมอันดีงาม 
  พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริการสาธารณะ  และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ 
  พันธกิจที่  5    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
  พันธกิจที่  6   ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

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

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

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25 60-2562)  ซึ่งใช้เป็นเป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาในระยะสามปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ด้าน  ดังนี้ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การค้าและการ
ท่องเที่ยว 
 
 

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

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

 

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

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 

กองวิชาการและแผน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

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

ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

กองการศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

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

ทุกส่วนราชการ 
 
 

 

ฉ. การวางแผน 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป  
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 6 1,950,000 6 1,950,000 6 1,950,000 

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

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

4. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

5. การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ด ี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

รวม 163 140,978,000 296 214,411,800 192 150,337,500 

 
 
 

 
 



11 
 

 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ช. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เมื่อ วันที่  21 กันยายน  255 9   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน เทศบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งหมด
จ านวน 155  โครงการ งบประมาณ 113,681,210 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 5 1,900,000.00 

2. การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 46 42,056,000.00 

3. การพัฒนาด้านเมืองและชุมชนน่าอยู่ 61 36,420,400.00 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

24 11,975,210.00 

5. การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 19 21,329,600.00 

รวม 155 113,681,210.00 

 
 ซ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
           เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม เทศบัญญัติงบประมาณ  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว - - 

2. การพัฒนาด้านคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 18 16,829,391.25 

3. การพัฒนาด้านเมืองและชุมชนน่าอยู่ 46 26,373,900.00 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 5,349,731.64 

5. การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 8 14,617,010.00 

รวม 86 63,170,032.89 
 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 86 โครงการ จากโครงการทั้งหมด จ านวน 155 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.48 ของโครงการทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณ 63,170,032.89 บาท ของ
งบประมาณ 113,681,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.57 ของงบประมาณท้ังหมด 



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

1 โครงการส่งเสริม

การเกษตรและกลุ่ม

อาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

รายได้จัดเก็บเอง 300,000 เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรในเขตต าบลบ้านเป็ด 

และเพือ่สนับสนุนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ

ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเกษตรตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการพัฒนา และ

ส่งเสริม อาชีพของ

ประชาชนในเขต 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 300,000 เพือ่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพให้กับประชาชนในเขต 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ประชาชนในเขต

เทศบาล ต าบลบ้าน

เป็ด

3 โครงการจ้างนักเรียน/

นักศึกษา ท างานในช่วง

ปิดภาคเรียน

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 1. เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายการ

จัดระเบียบสังคม การปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กระทรวงมหาดไทย

2. เพือ่สร้างรายได้และเป็นการ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ

ผู้ปกครอง

นักเรียน/นักศึกษาที่

มีอายุ ต้ังแต่ 15 ปีขึ้น

ไป โดยมี วุฒิ

การศึกษาไม่ต่ ากว่า 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มีภูมิ ล าเนาอยู่ใน

พืน้ทีต่ าบล บ้านเป็ด

4 โครงการส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด

จัดกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเทีย่วในเขต

เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด
5 โครงการแข่งขันกีฬา

ความเร็ว ทางน้ า

รายได้จัดเก็บเอง 300,000 เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วของ

ทะเลสาบบึงหนองโคตร

จัดการแข่งขันกีฬา 

ความเร็วทางน้ า

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  มีดังน้ี

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ

 แกนน าสุขภาพและ

ส่งเสริมสุขภาพ ในชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 1.เพือ่แกนน าด้านสุขภาพมีความรู้

และความสามารถในกิจกรรม

ส่งเสริม

สุขภาพและปูองกันโรค

2.เพือ่ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

ในชุมชนให้มีสุขภาพดี

แกนน าด้านสุขภาพ

และ ประชาชนในเขต

 เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด 23 หมู่บ้าน

7 โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรค และปูองกัน

โรคติดต่อตามฤดูกาล

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 1.เพือ่ควบคุมปูองกันโรค

ไข้เลือดออก

ไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อ

2.เพือ่ปูองกันการเกิดโรคระบาด

ตามฤดูกาล

ประชาชน/แกนน า

ด้าน สุขภาพในเขต

เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด

8 โครงการอาหารปลอดภัย รายได้จัดเก็บเอง 100,000 1.เพือ่ปรับปรุงระบบส่ิงแวดล้อม

ของตลาดน่าซ้ือ

2.เฝูาระวังสารปนเปือ้นในอาหาร

 และผู้ประกอบการ

3.พัฒนาการจัดการร้านอาหาร

น่าซ้ือ

ตลาดน่าซ้ือ 1แห่ง 

ร้านอาหารในเขต

เทศบาล บ้านเป็ด 

จ านวน 100 ร้าน

9 โครงการตรวจคัดกรอง

สุขภาพ และ

รักษาพยาบาลเชิงรุก

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 ให้บริการด้านการตรวจรักษา

สุขภาพ

ประชาชนในชุมชน

ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด

10 โครงการเงินสมทบ

กองทุน ระบบ

หลักประกันสุขภาพใน 

ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่

(สปสช.)

รายได้จัดเก็บเอง 600,000 สนับสนุนการสร้างสุขภาพ

ประชาชน

โดยมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข และ อปท.

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

11 โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ แกนน า

ด้านสาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 เพือ่พัฒนาและเพิม่ศักยภาพแกน

น า

ด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพ

ของประชาชน

แกนน าด้าน

สาธารณสุข เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ดและ 

ผู้เกี่ยวข้อง



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

12 โครงการพัฒนาศัพย

ภาพแกนน า เยาวชน

ต้านภัยเอดส์และการ 

รณรงค์ปูองกันโรคเอดส์

ในชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่เพิม่ความรู้ให้แกนน าเยาวชน

และ

รณรงค์ให้มีความรู้และปูองกัน

ตนเองจากโรคเอดส์

รร.มัธยม 2  แห่ง

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ในชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 1เพือ่สร้างเสริมศักยภาพให้

ผู้สูงอายุ  ท าให้มีสุขภาพกายจิต

ดีสมวัยร่วมสร้างต าบลบ้านเป็ด

เป็นต าบลแห่งความสุข

2.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทีส่ามารถ

เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่าง

ให้ผู้

อื่นได้

ผู้สูงอายุทุกรายในเขต

 เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด

14 โครงการสนับสนุนเงิน

สงเคราะห์ ผู้ปุวยโรค

เอดส์

รายได้จัดเก็บเอง 192,000 เพือ่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ

ผู้ปุวยโรคเอดส์ให้สามารถอยู่เป็น

ปกติในสังคมได้

23  หมู่บ้าน จ านวน 

20 คน

15 โครงการส่งเสริม

ศักยภาพและจัด 

สวัสดิการสังคมแก่

ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 เพือ่ส่งเสริมศักยภาพและจัด

สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ

ในเขตต าบลบ้านเป็ด

ผู้สูงอายุในเขตต าบล

บ้านเป็ด

16 โครงการเสริมสร้าง

ความรู้ความ เข้าใจใน

สิทธิขั้นพืน้ฐาน เพือ่สร้าง

 ความเข้มแข็งของคน

พิการ ในชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 150,000  - เพือ่สร้างความเข้มแข็งให้กับ

กลุ่มคนพิการและรวมกลุ่มกัน

เป็นเครือข่าย

สมาชิกทีม่ีภูมิล าเนา

อยู่ ในต.บ้านเป็ด

17 อุดหนุนโครงการ

สนับสนุน ภารกิจของ

เหล่ากาชาด จังหวัด

ขอนแก่น

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของเหล่า

กาชาดอ าเภอเมืองขอนแก่น

สนับสนุนงบประมาณ

 ให้กับเหล่ากาชาด

จังหวัด ขอนแก่น
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18 โครงการเวทีแลกเปล่ียน

ความรู้ และพัฒนา

ศักยภาพความเป็นอยู่ 

ผู้สูงอายุ คนพิการหรือ

ทุพพลภาพ และ

ผู้ด้อยโอกาส

รายได้จัดเก็บเอง 700,000 -ผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส

มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน

-ส่งเสริมความมีคุณค่าให้กับ

ผู้สูงอายุ

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมโดยให้

ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส มี

ส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็น

19 โครงการเบีย้ยังชีพคนชรา เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

25,524,000  -เพือ่สงเคราะห์เบีย้ยังชีพและยก

ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

-เพือ่สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่

ผู้สูงอายุทีม่ีรายได้ไม่เพียงพอ หรือ

ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียง

ตัวเองได้

ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล ต าบลบ้าน

เป็ด จ านวน 3,270 

คน

20 โครงการเบีย้ยังชีพพิการ เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

5,280,000  -เพือ่ด าเนินการสนับสนุนและ

สงเคราะห์เบีย้ความพิการให้แก่

คนพิการในเขตเทศบาลต าบล

บ้านเป็ด

ผู้พิการในเขต

เทศบาล ต าบลบ้าน

เป็ด จ านวน 550 คน

21 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ

ปูองกัน และปราบปราม

ยาเสพติด จังหวัด

ขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)

 ตามโครงการปูองกัน

และแก้ไข ปัญหายาเสพ

ติดจังหวัดขอนแก่น

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดขอนแก่น

สนับสนุนงบประมาณ

 ให้กับ ศอ.ปส.จ.ขก.
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22 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ปูองกัน และปราบปราม

ยาเสพติดอ าเภอ เมือง

ขอนแก่น (ศป.ปส.อ.

เมือง ขอนแก่น) ตาม

โครงการปูองกัน และ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อ าเภอเมืองขอนแก่น

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้กับศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด อ.เมือง

ขอนแก่น

สนับสนุนงบประมาณ

ให้ กับศป.ปส.อ.

เมืองขอนแก่น

23 โครงการรณรงค์และ

ปูองกัน ยาเสพติดใน

สถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่ปูองกันปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ในเขตต าบลบ้านเป็ด

สถานศึกษาในเขต 

ต าบลบ้านเป็ด

24 โครงการอบรมค่าย

เยาวชน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่ปูองกันปัญหายาเสพติด

ภายในเขตต าบลบ้านเป็ด

เยาวชนทีเ่ข้าร่วม

โครงการ ห่างไกลยา

เสพติด

25 โครงการบ้านเป็ดเมือง

น่าอยู่

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 1.รณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแล

รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม

2.สร้างแกนน าชุมชนในการจัดการ

ปัญหาขยะและสิงแวดล้อม

จ านวน 23 หมู่บ้าน

26 โครงการบึงสวยน้ าใส รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่จัดต้ังเครือข่ายเฝูาระวัง ล า

ห้วย 

หนองน้ าสาธารณะในต าบล

และก าจัดวัชพืชเพือ่คลองสวยน้ า

ล าห้วยและ หนองน้ า

สาธารณะ ทุกแห่ง

27 โครงการท้องถิ่นไทย 

รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่

เขียว

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

และร่วมถวายเป็นราชสักการะ

ในวโรกาสพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯทรงเฉลิม

พระชนมายุครบครบ 7 รอบ 

84 พรรษา

ภายในเขตเทศบาล 

ต าบลบ้านเป็ด
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28 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่เป็นการเชิดชูความส าคัญของ

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

เทศบาล

จัดให้มีการท าบุญ 

ประกอบพิธีทาง

ศาสนา และจัด

กิจกรรมบ าเพ็ญ 

ประโยชน์ร่วมกับ 

ประชาชน

29 โครงการปกปูองสถาบัน

ส าคัญ ของชาติ

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 เพือ่ให้เกิดความรักสมัครสมาน

สามัคคีในความเป็นชนชาติไทย

ทีม่ีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น

ศูนย์รวมใจยึดเหนี่ยวจิตใจและ

คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

กลุ่มพลังมวลชน 

ต าบลบ้านเป็ด

30 โครงการจัดงานรัฐพิธี

ต่าง ๆ

รายได้จัดเก็บเอง 250,000 เพือ่ด าเนินการจัดกิจกรรมงาน

รัฐพิธีต่างๆ เป็นการเฉลิมพระ

เกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดง

ออกถึงความจงรักภักดี

กลุ่มพลังมวลชน 

ต าบลบ้านเป็ด

31 โครงการปรองดอง

สมานฉันท์ เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม "คืนความสุขให้กับคนใน

ชุมชน ปรองดองเป็นหนึ่งเดียว"

ประชาชนในเขต

ต าบล บ้านเป็ด

32 โครงการเสริมสร้าง

ครอบครัว  อบอุ่นเข้มแข็ง

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบ

ต่อสังคม เพือ่จะได้ไม่สร้างปัญหา

ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม

และมีส่วนร่วมในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหา

 - จัดกิจกรรมสร้าง

ฐานความรู้ ให้กับ

สมาชิกในครอบครัว 

 - จัดกิจกรรม

เสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

 สมาชิกในครอบครัว
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33 โครงการสร้างความ

เข้มแข็ง ให้กับชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 1. ส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนต่างๆ

มีกิจกรรมร่วมกัน

2. สร้างระบบเครือข่ายชุมชนให้

เข้มแข็ง

จัดประชุม

คณะกรรมการ ชุมชน

เดือนละ 1 คร้ัง

34 โครงการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เพือ่จัดท า

แผนชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000  - เพือ่เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน

ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนตนเอง

 - เพือ่ให้ชุมชนมีแผนชุมชนเป็น

ของตนเอง

จัดประชุมฯให้กับ

ชุมชน ในเขตพืน้ที ่

จ านวน  86 ชุมชน

35 โครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศึกษา ดูงานของ

คณะกรรมการชุมชน/ 

ผู้น าหมู่บ้านและบุคคล

ใน ชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 1,200,000 เพือ่เสริมสร้างความรู้และประสบ-

การณ์ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

และการเสริมสร้างความรัก ความ

สามัคคีในหมู่คณะ

จัดฝึกอบรม และให้

คณะ- กรรมการ

ชุมชน/ผู้น าหมู่บ้าน 

และบุคคลในชุมชน

ไป ศึกษาดูงาน

หน่วยงานอื่น

36 โครงการติดตามและ

ประเมินผล แผนพัฒนา

เทศบาล และส ารวจ 

ความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการ 

บริหารงานเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 1. เพือ่บ่งบอกถึงศักยภาพการ

บริหารงาน

2. เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน

ในการพัฒนาต าบลคร้ังต่อไป

3. เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การคิดร่วมพัฒนาต าบล

1. ส ารวจ ติดตาม 

และ ประเมินผล

แผนพัฒนา ทต.บ้าน

เป็ด 2. ส ารวจความ

คิดเห็น ของ

ประชาชนทีม่ีผล ต่อ

การด าเนินงานของ 

ทต.บ้านเป็ด
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37 โครงการจัดท า

แผนพัฒนาของเทศบาล

 ต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 80,000 1. เพือ่ให้มีแผนพัฒนามีความ

เหมาะสมถูกต้อง สะท้อนปัญหา

และความต้องการของประชาชน

ได้ดีทีสุ่ด

2. เพือ่เป็นแนวทางในการ

บริหารงานและพัฒนาต าบล

จัดท า/ปรับปรุง

แผนพัฒนา ทุกปี

38 อุดหนุนคณะกรรมการ

ชุมชน เพือ่ท ากิจกรรม

พัฒนาชุมชน ในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 1,200,000 เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมการ-

พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วม

ในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบล

บ้านเป็ด

สนับสนุนงบประมาณ

ให้กับ คณะกรรมการ

ชุมชนในเขต 

เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด เป็นรายไตรมาส

 รวม 4 คร้ังต่อปี

39 อุดหนุนคณะกรรมการ

ชุมชน เพือ่จัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติ ในชุมชน

เนื่องในวันเฉลิม พระ

ชนมพรรษาองค์สมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จ 

พระบรมราชินีนาถ

รายได้จัดเก็บเอง 300,000 เพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรม

การเทิดพระเกียรติ และ

การแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และถวายเป็นพระราช-

กุศล แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนงบประมาณ

ให้กับ คณะกรรมการ

ชุมชนในเขต 

เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด ในเดือนของวัน

เฉลิมพระชนม- 

พรรษาของ

พระบาทสมเด็จ พระ

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

 พระบรมราชินีนาถ



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

40 โครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศึกษา ดูงานเพือ่

พัฒนาศักยภาพบทบาท 

ของกลุ่มสตรี เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 300,000  - เพือ่ส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีใน

ชุมชนฯลฯ- เพือ่เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของ

บทบาทสตรีฯลฯ- เพือ่ศึกษาหา

ความรู้และประสบ-

การณ์จากท้องถิ่นอื่นและน ามา

ปรับปรุงพัฒนาการฯลฯ

 - จัดฝึกอบรมให้

ความรู้ และ ศึกษาดู

งานนอกสถานที ่

ให้กับ กลุ่มสตรี ทต.

บ้านเป็ด

41 โครงการปูองกันและ

รักษาความ ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ของ

ประชาชนของทาง

ราชการ

รายได้จัดเก็บเอง 1,500,000  -  เพือ่เป็นการปูองกันรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

 - เพือ่ลดปัญหาอาชญากรรมและ

ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

 - เพือ่ได้มีก าลังเพิม่ขึ้นในการสนับ

สนุนการปฏิบัติหน้าทีข่องงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - 23หมู่บ้านในเขต 

ต.บ้านเป็ด -  

สถานทีร่าชการ ใน

เขต พืน้ทีรั่บผิดชอบ

42  โครงการครบรอบวัน

สถาปนา อาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

(อปพร.)

รายได้จัดเก็บเอง 30,000  -  เพือ่ให้เกิดความสามัคคีในหมู่

สมาชิก  อปพร.  ด้วยกัน

 -  เพือ่สนับสนุนสมาชิก

อาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน จัด

กิจกรรม

 - อปพร. ทุกนายใน

เขต เทศบาลต าบล

บ้านเป็ด



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

43 โครงการปูองกันและลด

อุบัติเหตุ ทางถนน - ช่วง

เทศกาลปีใหม่ - ช่วง

เทศกาลสงกรานต์

รายได้จัดเก็บเอง 300,000  - เพือ่ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ , เทศกาลสงกรานต์

  -  เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้

ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน

ตาม

กฎจราจร

 -  เพือ่ให้บริการกับผู้เดินทาง เช่น

เส้นทางการเดิน  บริการน้ าด่ืม

จุดพักผ่อน

ประชาชนและ

นักท่องเทีย่ว ทีจ่ะ

เดินทางผ่านในพืน้ที ่

เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด

44 โครงการแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมและ ปัญหาภัยแล้ง 

 อัคคีภัย วาตภัย และสา

ธารณภัยอื่นๆ

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 1. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ช่วยเหลือ

ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ

2. เพือ่จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ

ช่วย

เหลือและบรรเทาผู้ประสบสา

ในเขตเทศบาลต าบล

 บ้านเป็ด

45 โครงการฝึกอบรมการ

รักษาความ สงบ

เรียบร้อยและการจราจร

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 1. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร

งานเทศกิจให้มีความพร้อมในการ

รักษาความสงบ

2. เพือ่จัดระเบียบสังคมโดยอยู่

ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

3. เสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันได้

อย่างมีความสุข

เจ้าพนักงาน,

เจ้าหน้าที,่ พนักงาน 

งานเทศกิจผู้ 

ปฏิบัติงานจราจร
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แหล่งทีม่า
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งบตามเทศ
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต

46 อุดหนุนโครงการ

ฝึกอบรมยุทธวิธี ต ารวจ

พืน้ฐานส าหรับ

อาสาสมัคร ปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

อาสาสมัครรักษาความ

ปลอดภัย ประจ าหมู่บ้าน

 (อรม.) เทศบาล ต าบล

บ้านเป็ดของก ากับการ

ปฏิบัติ การพิเศษ 

(COMMANDO P.4) ให้

 กับศูนย์สืบสวน

ต ารวจภูธรภาค 4

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 1. เพือ่ปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนและของทางราชการ

2. เพือ่ลดปัญหาอาชญากรรม

ต่างๆ

3. เพือ่ให้มีก าลังเพิม่ขึ้นในการ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีข่องงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรม อปพร. อร

ม. ประจ าต าบลบ้าน

เป็ด

47 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสง

สว่าง และติดต้ังกล้อง

วงจรปิด CCTV ในจุด

เส่ียงภัยพืน้ทีต่ าบลบ้าน

เป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000 1.เพือ่ปูองกันและลดอุบัติเหตุใน

จุดเส่ียงภัยอันตรายในเขตชุมชน

2.ใช้ตรวจสอบกรณีมีอุบัติเหตุหรือ

อาชญากรรมเกิดขึ้นในเขตพืน้ที่

3.ใช้เฝูาระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด

1. ลดความเส่ียงภัย

อันตราย ในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ 

ประชาชน 2.

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย ในการใช้

ชีวิตประจ าวัน

48 อุดหนุนโครงการสาย

ตรวจร่วมชุมชน ค่าย

สามัคคีให้กับกรมทหาร

ราบ ที ่8 ค่ายสีหราช

เดโชไชย

รายได้จัดเก็บเอง 60,000  - เพือ่ปูองปรามและเฝูาระวัง

ปัญหา

ยาเสพติด อาชญากรรม

 - เพือ่ให้เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือ

ภาครัฐและประชาชน

บ้านแก่นทอง หมู่ที ่

22 บ้านสันติสุข หมู่ที่

 11 บ้านสุภัทรา หมู่

ที ่20
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49 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัคร ปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000  -  เพือ่ให้  อปพร.มีความรู้ความ

เข้าใจ

เกี่ยวกับสาธารณภัย

  -  เพือ่ให้เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือ

ทีเ่ข้มแข็งและกว้างขวางในการ

ปูอง

กันและบรรเทาสาธารณภัย

  -  เพิม่จ านวนสมาชิกอาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน

จ านวน 1 รุ่น

50 โครงการด้านการปูองกัน

 และบรรเทาสาธารณภัย

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่เป็นการปูองกันให้ความรู้และ

ปฏิบัติจริงด้านการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

แก่ประชาชน พนักงานเทศบาล

เจ้าหน้าที ่อปพร.และ

พนักงานดับเพลิง

ประชาชน พนักงาน 

เจ้าหน้าที ่อปพร. 

ทต.บ้านเป็ด

51 โครงการค่าใช้จ่ายใน

การจัดการ จราจร

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการ

เกี่ยวกับการจราจรภายในเชต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

หมู่บ้านในเขต

เทศบาล ต าบลบ้าน

เป็ด

52 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก

และรางวี หมู่ที ่1 บ้าน

เป็ด (จากบ้านเลขที ่119

 หลังวัดถึงตลาด เย็น

บ้านเป็ด)

รายได้จัดเก็บเอง 406,200 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

วางท่อระบายน้ า &#

216; 0.40 ม. ความ

ยาว 217.00 ม.  

พร้อมปูายโครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่
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53 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า  บ่อพักและ

รางวี หมู่ที ่1 บ้านเป็ด 

(จากบ้านนางแปน เพีย

จันทร์ถึงบ้าน นาย

ประสิทธิ ์หาญสุริย)์

รายได้จัดเก็บเอง 433,200 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

วางท่อระบายน้ า &#

216; 0.40 ม. ความ

ยาว 225.00 ม. 

พร้อมปูายโครงการ

54 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก

และรางวี จ านวน 2 จุด 

หมู่ที ่2 บ้านเป็ด (จาก

บ้านนางสาว - ประทุม

ทิพย์ถึงบ้านนายสุพล  

เมืองสนธิ์)

รายได้จัดเก็บเอง 388,300 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

1.ขนาดท่อ&#216; 

0.60 ม.พร้อม บ่อพัก

และรางวี ความยาว 

90.00 ม. 2.ขนาด

ท่อ&#216; 0.60 ม.

พร้อม บ่อพักและราง

วี ความยาว   46.00

 ม. ความยาวรวม 

136.00 ม. พร้อม

ปูายโครงการ

55 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก

และรางวี จ านวน 2 จุด 

 หมู่ที ่2 บ้านเป็ด  (จาก

บ้านนายระวิ แจ้งพรหม

มา ถึงบ้านนายสุวรรณ 

จ ารัสแนว)

รายได้จัดเก็บเอง 293,700 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

1.ขนาดท่อ&#216; 

0.60 ม.พร้อม บ่อพัก

และรางวี ความยาว 

54.00 ม. 2.ขนาด

ท่อ&#216; 0.60 ม.

พร้อม บ่อพักและราง

วี ความยาว   54.00

 ม. ความยาวรวม  

108.00 ม. พร้อม

ปูายโครงการ
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56 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก

และรางวี จ านวน 2 จุด 

หมู่ที ่3 บ้านเป็ด (จาก

บ้านนายวันชัย - จันทร์

เทพ ถึงบ้านนายสมคิด 

ผางจันดา)

รายได้จัดเก็บเอง 350,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

1.ขนาดท่อ &#216; 

0.60 ม. พร้อม บ่อ

พักและรางวี ความ

ยาว 67.00 ม. 2.

ขนาดท่อ &#216; 

0.60 ม. พร้อม บ่อ

พักและรางวี ความ

ยาว   64.00 ม. 

ความยาวรวม 

131.00 ม. พร้อม

ปูายโครงการ

57 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก

และรางวี หมู่ที ่3 บ้าน

เป็ด (จากบ้านนายสิงห์ 

ถึงบ้านนางสมเพียร)

รายได้จัดเก็บเอง 411,500 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ &#216; 

0.60 ม. ความยาว 

149.00 ม. พร้อมบ่อ

พัก และรางวี พร้อม

ปูายโครงการ

58 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที ่3 บ้านเป็ด (จากบ้าน

นายเพลิด นามศิริ ถึง

ถนนบ้านเป็ดไปบ้าน

พรสวรรค์)

รายได้จัดเก็บเอง 1,107,700 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง  6.00 ม. 

 ความยาว 345.00 

ม. หนา 0.15 ม. 

พร้อมปูายโครงการ

59 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่4 บ้านโคก

ฟันโปง (หน้าอู่น้ ามัน ถึง

หน้าบ้าน - นางบัวบาน 

นามพุทธา)

รายได้จัดเก็บเอง 882,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ยาว 300.00 ม. 

หนา 0.15 ม.



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

60 โครงการก่อสร้างระบบ

ปูองกันน้ าท่วม และ

ระบบบ าบัดน้ าเสียหมู่ที ่

5 บ้านหัวทุง่  (บริเวณ

ศูนย์บริการสาธารณสุข

มูลฐาน บ้านหัวทุง่)

รายได้จัดเก็บเอง 323,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ติดต้ังระบบบ าบัดน้ า

เสีย พร้อมประตูน้ า

61 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก

และรางวี หมู่ที ่5 บ้าน

หัวทุง่ (ถนนเกตุแก้ว

ชุมชน 3 จากถนน - ศรี

จันทร์ ถึงถนนศรีสะอาด)

รายได้จัดเก็บเอง 455,700 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ &#216; 

0.60 ม. ความยาว 

165.00 ม.  พร้อม

บ่อพักและรางวี  

พร้อมปูายโครงการ

62 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมวางท่อระบายน้ า 

หมู่ที ่5  บ้านหัวทุง่ 

(ซอยรวมญาติชุมชน 3)

รายได้จัดเก็บเอง 563,500 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ถนนกว้าง 1.00 ม. 

ยาว 25.00 ม. หนา 

0.15 ม. วางท่อ &#

216; 0.40 ม. ยาว 

145.00 ม. (2 ข้าง) 

พร้อมบ่อพักและรางวี

   พร้อมปูายโครงการ

63 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก

และรางวี หมู่ที ่6 บ้าน

ค าไฮ (จากศาลา

กลางบ้าน ถึงถนนศรี

จันทร์)

รายได้จัดเก็บเอง 719,100 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ &#216; 

0.60 ม. ความยาว 

250.00 ม.  พร้อม

บ่อพักและรางวี  

พร้อมปูายโครงการ



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

64 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 

และรางวี หมู่ที ่7 บ้าน

กอก (ซอย 13 ถึงโรง

กรองน้ าชลทิพย์)

รายได้จัดเก็บเอง 399,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง 4.00 ม.  

ระยะทาง 74.00 ม. 

ขนาดท่อ &#216; 

0.60 ม. ความยาว 

84.00 ม.

65 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่8 บ้านหนอง

โจด (ซอย7 ชุมชน ดวง

ตะวัน)

รายได้จัดเก็บเอง 806,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง 5.00 ม. 

ยาว 292.00 ม. หนา

 0.15 ม. พร้อมปูาย

โครงการ

66 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมุ่ที ่8 บ้าน

หนองโจด (ซอยหน้าวัด 

ปุาสัจจธรรมหลังหมู่บ้าน

เอื้ออาทร ถึงถนนเข้า

หมู่บ้าน)

รายได้จัดเก็บเอง 855,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง 5.00 ม. 

ระยะทาง 310.00 ม.

 หนา 0.15 ม.

67 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่8 บ้านหนอง

โจด (ชุมชนดวงตะวัน 

ซอย 1)

รายได้จัดเก็บเอง 484,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง 5.00 ม.  

ระยะทาง 175.00 ม.

 หนา 0.15 ม.

68 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่9 บ้านหนอง

ขาม (ในซอยทองนิมิตร)

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 

ม.  ยาว 45.00 ม. 

หนา 0.15 ม.



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

69 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่9 บ้านหนอง

ขาม (ซอยหลัง รร.แก่น

นคร2 ถึง ซอย4 -  

เชื่อมถนนค.ส.ล. บ้าน

นายผ่าน ปุนน้อย)

รายได้จัดเก็บเอง 496,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ยาว 180.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

70 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก

และรางวี หมู่ที ่10  

บ้านค าไฮ (จากหน้า

บ้านนางทองมาก  นาม

กุล ถึงถนนศรีจันทร์)

รายได้จัดเก็บเอง 498,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ &#216; 

0.60 ม ความยาว 

182.00 ม.  พร้อม

ปูายโครงการ

71 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.   หมู่ที ่10 บ้าน

ค าไฮ (หลังไทยพิพัฒน์ 

ถึงหน้าปานใจสปา)

รายได้จัดเก็บเอง 205,300 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

กว้าง 4.00 เมตร  

ความยาว 95.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

72 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่11 บ้าน

สันติสุข (ซอย 4 ต่อเนื่อง)

รายได้จัดเก็บเอง 250,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 

ม. ยาว 114.00 ม. 

หนา 0.15 ม. พืน้ผิว

จราจร ไม่น้อยกว่า  

456.00 ตารางเมตร

73 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที ่12 บ้าน

กอกน้อย (ซอยหลัง

โรงงานโฟม)

รายได้จัดเก็บเอง 454,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง 4.00 

ระยะทาง 208.00 ม.

  หนา 0.15 ม.



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

74 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที ่12 บ้าน

กอกน้อย ซอย 3

รายได้จัดเก็บเอง 58,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

กว้าง 5 ความยาว 

20.00 ม. หนา 0.15

 ม.

75 โครงการก่อสร้าวางท่อ

ระบายน้ า คสล. พร้อม

บ่อพักและรางวี หมู่ที ่12

 บ้านกอกน้อย  (ซอย

หน้าพิมานบุรี)

รายได้จัดเก็บเอง 459,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ&#216; 

0.80 ม. ความยาว 

120.00 ม.

76 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที ่13 บ้าน

พรสวรรค์ (จากรีสอร์ท 

ผอ.ค าพันธ์ผ่านหน้าบ้าน

 รตต.ประยงค์ ถึง

ทางเข้าชุมชนทรัพย์

สมบูรณ์)

รายได้จัดเก็บเอง 1,469,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ยาว 553.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

77 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก

และรางวี หมู่ที ่14 บ้าน

หัวทุง่นคร (ถนนมะลิ

วัลย์ ลงทางบ้าน นายบุญ

เพ็ง)

รายได้จัดเก็บเอง 963,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ &#216; 

0.40 ม.  ความยาว 

511.00 ม. พร้อม

ปูายโครงการ



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

78 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. จ านวน 4 จุด หมู่ที่

 14 บ้านหัวทุง่นคร 

(ซอย 2,3,4,5 หลัง

บ้านพักสถาบัน คุ้มน้อย)

รายได้จัดเก็บเอง 1,052,400 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

1.ถนนกว้าง 5.00 ม.

 ยาว 73.00ม. หนา  

0.15 ม.  2.ถนนกว้าง

 5.00 ม. ยาว 

110.00 ม.  หนา  

0.15 ม.  3.ถนนกว้าง

 5.00 ม. ยาว 

111.00 ม. หนา  

0.15 ม.  4.ถนนกว้าง

 5.00 ม. ยาว 96.00

 ม. หนา  0.15 ม.  

ยาวรวม 390.00 ม. 

พร้อมปูายโครงการ

79 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก

และรางวี หมู่ที ่14 บ้าน

หัวทุง่นคร (ถนน

ทรัพย์สินด้าน ทิศ

ตะวันตกพืน้ทีร่อยต่อหมู่

ที ่5

รายได้จัดเก็บเอง 498,800 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ &#216; 

0.60 ม.  ความยาว 

174.00 ม. พร้อม

ปูายโครงการ

80 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่15 บ้าน

หนองขาม (หน้าบ้านพ่อ

ถนอม ถิ่นประสาท)

รายได้จัดเก็บเอง 293,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม. ระยะทางรวม 

106.00  หนา 0.15 ม.



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

81 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่15 บ้าน

หนองขาม (หน้าบ้าน

นางวันเพ็ญ เวียงชัยภูม)ิ

รายได้จัดเก็บเอง 375,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ระยะทางรวม 

136.00 ม. หนา 0.15

 ม.

82 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่16 บ้าน

แก่นพยอม (ซอยโรง

เหล็ก)

รายได้จัดเก็บเอง 631,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 

ม.  ยาว 290.00 ม. 

หนา 0.15 ม. พืน้ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 

1,160.00 ตารางเมตร

83 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่16 บ้าน

แก่นพยอม (ซอยบ้าน

แม่สคร)

รายได้จัดเก็บเอง 197,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 4.00 

ม.  ยาว 90.00 ม. 

หนา 0.15 ม. พืน้ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 

360.00 ตารางเมตร

84 โครงการวางท่อระบาย

น้ า คสล. หมู่ที ่17 บ้าน

เดชา (บริเวณด้าน - ทิศ

ตะวันออก ค าแพงคารา

โอเกะ)

รายได้จัดเก็บเอง 151,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

วางท่อระบายน้ า &#

216; 0.60 ม. ยาว 

50.00 ม.  พร้อมบ่อ

พักและรางวี

85 โครงการวางท่อระบาย

น้ า คสล. หมู่ที ่17 บ้าน

เดชา (บริเวณด้าน - ทิศ

ตะวันตก ซอย 6 ถึงซอย

 7)

รายได้จัดเก็บเอง 625,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

วางท่อระบายน้ า &#

216; 0.60 ม. ยาว 

220.00 ม.  พร้อม

บ่อพักและรางวี



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

86 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมบ่อพักและ

รางวี  หมู่ที ่17 บ้านเด

ชา  (ซอยโรงตุ๊กแก)

รายได้จัดเก็บเอง 871,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ถนนกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 150.00 ม. หนา

 0.15 ม. วางท่อ &#

216; 0.40 ม. ยาว 

150.00 ม. (2 ข้าง) 

ความยาวรวม 

300.00 ม. พร้อมบ่อ

พักและรางวี

87 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่18 บ้านเป็ด 

(ข้างบ้านนายบุญหลาย 

แก้ลือถึงบ้านนางเทียบ 

วงษ์สีหา)

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง 2.50 ม. 

ยาว 20.00 ม. หนา 

0.15 ม.

88 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา 

สาธารณะ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟูา

สาธารณะให้ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ไฟฟูาสาธารณะทุก

จุดที ่ช ารุดเสียหายใน

เขตพืน้ที ่เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

89 อุดหนุนไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

รายได้จัดเก็บเอง 400,000 เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ

ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ

โดยการส ารวจออกแบบประมาณ

การจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

พืน้ทีรั่บผิดชอบใน

เขต เทศบาลต าบล

บ้านเป็ด

90 โครงการบ ารุงและ

ปรับปรุงทีดิ่น ส่ิงก่อสร้าง

 เช่น ห้องน้ าสาธารณะ 

อาคารศูนย์บริการ

สาธารณสุข ตลาด ฯลฯ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่ซ่อมแซมและปรับปรุง

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด 

ส่ิงปลูกสร้างในความ

ดูแล ของเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

91 โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุง ทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง เช่น ร้ัว

ส านักงาน อาคาร

ส านักงาน ทต.บ้านเป็ด 

โรงจอดรถ ฯลฯ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่ซ่อมแซมและปรับปรุง

ส่ิงปลูกสร้างทีอ่ยู่ในความ

รับผิดชอบของ ทต.บ้านเป็ด

ส่ิงปลูกสร้างทีอ่ยู่ใน

ความ รับผิดชอบของ

 ทต.บ้านเป็ด

92 โครงการปรับปรุงอาคาร

เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด



อาคารเรียนศูนย์

พัฒนา เด็กเล็กบ้าน

เป็ด

93 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ สถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาล ต าบล

บ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 700,000 เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

ภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา ในสังกัด

เทศบาลต าบล บ้าน

เป็ดมีความสวยงาม

94 โครงการปรับปรุง

ห้องเรียน คอมพิวเตอร์

โรงเรียนเทศบาล ต าบล

บ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 เพือ่ปรับปรุงห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

95 โครงการก่อสร้างลาน

กีฬา และทีอ่อกก าลัง

กาย (ตามแบบแปลนของ

เทศบาล)

รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000 เพือ่ให้มีสถานทีอ่อกก าลังกาย

บริเวณสวนสาธารณะ

บึงหนองหม่น หมู่ที ่11

ลานอเนกประสงค์

และ ทีอ่อกก าลังกาย

96 โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 

ส านักงานเทศบาลต าบล

บ้านเป็ด  ต่อเติม ห้อง

กองสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง 670,000 เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม

กองสวัสดิการสังคม

ส านักงานเทศบาล 

ต าบลบ้านเป็ด



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

97 โครงการก่อสร้างร้ัว

พร้อมประตู โรงเรียน

เทศบาลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 250,000 เพือ่ให้โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

มีร้ัวพร้อมประตู

ร้ัวพร้อมประตู

98 โครงการค่าใช้จ่ายใน

การปรับปรุง/ ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร 

ประกอบ

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 เพือ่เป็นการบ ารุงรักษาซ่อมแซม/

ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร

ประ

กอบโรงเรียนสังกัด ทต. บ้านเป็ด

โรงเรียนสังกัด

เทศบาล ต าบลบ้าน

เป็ด

99 โครงการบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุง ทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง เช่น ศูนย์

พัฒนา เด็กเล็ก และ

โรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 เพือ่ซ่อมแซมและปรับปรุง

ส่ิงปลูกสร้างทีอ่ยู่ในความ

รับผิดชอบของ ทต.บ้านเป็ด

ส่ิงปลูกสร้างทีอ่ยู่ใน

ความ รับผิดชอบของ

 ทต.บ้านเป็ด

100 โครงการปรับปรุงสภาพ

พืน้ที ่บริเวณลานจอดรถ

ขยะเดิม

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ปรับปรุงสถานทีล้่างรถและลาน

จอดรถบรรทุกขยะ

ส่ิงปลูกสร้างทีอ่ยู่ใน

ความ รับผิดชอบของ

 ทต.บ้านเป็ด

101 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า คสล.พร้อม 

บ่อพักและรางวี หมู่ที ่19

 บ้านกังวาน  (ซอยตรง

ข้ามสุภาวดีถึงบ้านนาย

สุรินทร์)

รายได้จัดเก็บเอง 294,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ &#216; 

0.40 ม. ระยะทาง 

131 ม.

102 โครงการเสริมผิวจราจร  

 Asphattic concrete 

 หมู่ที ่20 บ้านสุภัทรา 

(ภายในซอยชุมชนวัง

ทรัพย์สิน)

รายได้จัดเก็บเอง 740,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง 5.00 ม.  

ยาว 470.00 ม. หนา

 0.15 ม. พืน้ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 

2,350.00 ตารางเมตร



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

103 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่20 บ้าน

สุภัทรา (ซอย 7)

รายได้จัดเก็บเอง 496,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ยาว 180.00 ม. 

หนา 0.15 ม. พืน้ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 

950 ตร.ม

104 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่20 บ้าน

สุภัทรา (ซอย 8)

รายได้จัดเก็บเอง 469,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ยาว 170.00 ม. 

หนา 0.15 ม. พืน้ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 

800.00 ตารางเมตร

105 โครงการวางท่อระบาย

น้ าพร้อมรางวี หมู่ที ่21 

บ้านโคกฟันโปง (ส่ีแยก

หนองจิก ถึงทีน่าแม่ค้าย)

รายได้จัดเก็บเอง 496,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

วางท่อระบายน้ า &#

216; 0.60 ม. ความ

ยาวรวม 175.00 ม. 

พร้อมบ่อพักและรางวี

106 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่21 บ้านโคก

ฟันโปง (ถนนรอบหนอง

จิก)

รายได้จัดเก็บเอง 1,139,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ระยะทางรวม 

414.00 ม.  หนา 

0.15 ม.

107 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่22 บ้าน

แก่นทองธานี (ซอยนวล

หงส์ 1)

รายได้จัดเก็บเอง 579,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ยาว 210.00 ม. 

หนา 0.15 ม. พืน้ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 

1,050.00 ตารางเมตร



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

108 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที ่22 บ้าน

แก่นทองธานี (ซอย

ชุมชนร่วมใจสามัคคีฝ่ัง -

 ทิศตะวันตก)

รายได้จัดเก็บเอง 413,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 

ม.  ยาว 150.00 ม. 

หนา 0.15 ม. พืน้ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 

750.00 ตารางเมตร

109 โครงการวางท่อระบาย

น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก

และรางวี หมู่ที ่22 บ้าน

แก่นทองธานี (ซอยนวล

หงส์ 7)

รายได้จัดเก็บเอง 944,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

วางท่อระบายน้ า &#

216; 0.40 ม. ยาว 

230.00 ม. (2 ข้าง) 

ความยาวรวม 

460.00 ม. พร้อมบ่อ

พักและรางวี

110 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที ่23 บ้าน

ไทรทอง  (ซอยร้านไอ

ครีมหน้าโรงเรียนบ้าน

ค าไฮ)

รายได้จัดเก็บเอง 348,000 เพือ่อ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

ถนนกว้าง 4.00 ม. 

ระยะทาง 159.00 ม.

 หนา 0.15 ม.

111 โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า  หมู่ที ่23 

บ้านไทรทอง ( ซอย

ประชารักษ์ 1 )

รายได้จัดเก็บเอง 228,000 เพือ่ปูองกันปัญหาน้ าท่วมขัง

และน้ าเน่าเสียในเขตชุมชน

ขนาดท่อ&#216; 

0.40 ม. พร้อม บ่อ

พักและรางวี  

ระยะทาง 100.00 ม.

112 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ทีดิ่น

และส่ิงก่อสร้าง เช่น 

ถนน  ถนนลาดยาง 

ถนนลูกรัง ทางระบายน้ า

 สนามกีฬา ลานกีฬา 

ฯลฯ

รายได้จัดเก็บเอง 5,300,000 เพือ่บูรณะซ่อมแซมถนนหนทาง

ทางระบายน้ า ส่ิงปลูกสร้าง

ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบทุกหมู่บ้าน

ถนนหนทาง ทาง

ระบายน้ า ส่ิงปลูก

สร้าง ในพืน้ที ่เขต

เทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน



ล าดั

บที่
โครงการ

แหล่งทีม่า

งบประมาณ

งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุประสงค์ ผลผลิต

113 โครงการอุดหนุน

ค่าอาหารกลางวัน 

โรงเรียน

เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

2,396,000  - เพือ่ให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึง

ชั้น ป.6 สังกัดส านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในเขต ทต.บ้านเป็ดได้รับประทาน

อาหารครบ5หมู่

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง

 ชั้น ป.6 สังกัดสพฐ. 

ในเขต ทต.บ้านเป็ด

114 โครงการอาหารเสริม 

(นม)

เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

1,782,110 เพือ่ให้นักเรียนในเขตทต.บ้านเป็ด

ได้

ด่ืมนม เพือ่ส่งเสริมสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่อง

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง

 ชั้น ป.6 ในเขตทต.

บ้านเป็ด

115 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ บริหาร

สถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง 2,500,000 เพือ่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร

สถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร

สถานศึกษา ได้แก่ 1.

 ค่าอาหารกลางวัน 2.

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เนต 3. การ

พัฒนาห้องสมุด 4. 

การพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ใน 5. อื่นๆ 

ตามทีไ่ด้รับการ 

จัดสรรจากกรม

ส่งเสริม การ

ปกครองท้องถิ่น
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116 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี

ความเป็น เลิศทาง

วิชาการ และผู้มีทักษะ 

ทางด้านกีฬา

รายได้จัดเก็บเอง 600,000 เพือ่ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม 

สนับสนุน

การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเป็น

เลิศทาง

วิชาการ และผู้มีทักษะทางด้าน

กีฬา

ผู้ด้อยโอกาส ผู้เป็น

เลิศทาง วิชาการ 

และผู้มีทักษะ

ทางด้าน กีฬา ทีม่ี

ภูมิล าเนาในเขต ทต.

บ้านเป็ดหรือ

หน่วยงานอื่นๆ ทีอ่ยู่

ในเขตพืน้ที ่ทต.บ้าน

เป็ด
117 โครงการส่งเสริมการจัด 

กิจกรรมเพือ่พัฒนา

สถานศึกษา โรงเรียน

เทศบาลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนา

การศึกษาสามปีของโรงเรียน

เทศบาลบ้านเป็ด

จัดกิจกรรมใน

โรงเรียน เทศบาล

บ้านเป็ด ได้แก่ 1. 

การศึกษาแหล่งเรียน

 รู้นอกสถานที ่2. วัน

เด็กแห่งชาติ 3. การ

อบรมเพือ่พัฒนา 

บุคลากร 4. อื่นๆ ที่

ปรากฏใน 

แผนพัฒนาการศึกษา

สามปี ของสถานศึกษา

118 โครงการส่งเสริมอนามัย

นักเรียน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ

การดูแลสุขอนามัยของตนเอง

นักเรียนในเขตทต.

บ้านเป็ด
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119 โครงการส่งเสริมการจัด 

กิจกรรมเพือ่พัฒนา

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้าน โคกฟันโปง

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเป็ดตามแผนพัฒนา

การศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเป็ด

จัดกิจกรรมในศูนย์

พัฒนา เด็กเล็กบ้าน

เป็ด ได้แก่ 1. 

การศึกษาแหล่งเรียน

 รู้นอกสถานที ่2. วัน

เด็กแห่งชาติ 3. การ

อบรมเพือ่พัฒนา 

บุคลากร 4. อื่นๆ ที่

ปรากฏใน 

แผนพัฒนาการศึกษา

สามปี ของสถานศึกษา

120 โครงการสนับสนุน

นักเรียน เรียนดี 

มารยาทดีและด้อย

โอกาส เรียนต่อ ระดับ

ปริญญาตรี

รายได้จัดเก็บเอง 750,000 เพือ่สนับสนุนการศึกษาให้แก่

นักเรียน

ทีเ่รียนดี ความประพฤติดีและด้อย

โอกาสได้มีโอกาสเรียนต่อ

ปริญญาตรี

นักเรียนในเขตพืน้ที ่

ทต.บ้านเป็ด

121 โครงการส่งเสริมการจัด 

กิจกรรมเพือ่พัฒนา

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเป็ดตามแผนพัฒนา

การศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเป็ด

จัดกิจกรรมในศูนย์

พัฒนา เด็กเล็กบ้าน

เป็ด ได้แก่ 1. 

การศึกษาแหล่งเรียน

 รู้นอกสถานที ่2. วัน

เด็กแห่งชาติ 3. การ

อบรมเพือ่พัฒนา 

บุคลากร 4. อื่นๆ ที่

ปรากฏใน 

แผนพัฒนาการศึกษา

สามปี ของสถานศึกษา
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122 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและปราชญ์ 

ชาวบ้าน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และปราชญ์ชาวบ้าน

ชมรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และปราชญ์

ชาวบ้าน ทต.บ้านเป็ด

123 โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000  - เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์

ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่

สืบไป

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว และ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

จัดงานประเพณีลอย

กระทง ร่วมกับ

ประชาชน หน่วยงาน

 สถานศึกษา วัด และ

 ชุมชน

124 โครงการงานประเพณี

สงกรานต์

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000  - เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์

ประเพณี

สงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว และ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

 - เพือ่ปลูกฝังค่านิยมและความ

ภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม

อันดีงามให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

 - จัดงานประเพณี 

สงกรานต์,งาน

สัปดาห์ ผู้สูงอายุ

แห่งชาติและ วัน

ครอบครัว

125 โครงการงานประเพณี

ถวาย เทียนพรรษา

รายได้จัดเก็บเอง 150,000  - เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์

ประเพณี

ถวายเทียนพรรษา และท านุบ ารุง

ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 - จัดงานประเพณี

ทอดเทียน พรรษามี

กิจกรรมสนับสนุน

126 โครงการอุดหนุนจัดงาน

ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และ 

ประเพณีของท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง 100,000  - เพือ่สนับสนุนการจัดโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ

วัฒนธรรมประเพณี

หมู่บ้าน วัด ชุมชน ใน

เขต เทศบาลต าบล

บ้านเป็ด

127 โครงการจัดกิจกรรม

เนื่องในวัน ส าคัญทาง

ศาสนา

รายได้จัดเก็บเอง 30,000  - เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์

และท านุบ ารุงศาสนาให้รุ่งเรือง

หมู่บ้านและชุมขนใน

เขต ทต.บ้านเป็ด
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128 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมศูนย์ เยาวชน

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่จัดกิจกรรมการประชุม อบรม

ศึกษาดูงานตามความสนใจ

จัดกิจกรรมประชุม 

อบรม ศึกษางาน 

ตามความสนใจ 

(จ านวน 100 คน)

129 โครงการส่งเสริมกีฬา

และ นันทนาการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและ 

โรงเรียนในสังกัดทต.บ้าน

เป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่ให้เด็กเล็กและนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เด็กเล็ก และนักเรียน

 ในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล ต าบลบ้าน

เป็ด

130 โครงการแข่งขันกีฬาบ้าน

เป็ด มินิมาราธอน

รายได้จัดเก็บเอง 400,000  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนได้ออกก าลังกาย

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ในเขต

เทศบาลและพืน้ที ่

ใกล้เคียง (จ านวน 

1000 คน)

131 โครงการแข่งขันกีฬา

และการ ออกก าลังกาย 

เทศบาลต าบล บ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 100,000  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนได้เล่นกีฬา

และออกก าลังกาย

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ในเขต

เทศบาลและพืน้ที ่

ใกล้เคียง

132 โครงการแข่งขันกีฬา

ชุมชน สัมพันธ์เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 250,000  - เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา

และสร้างความสามัคคีให้ชุมขน

ชุมชนในเขตทต.บ้าน

เป็ด

133 โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง 180,000  - เพือ่ให้เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน

และหน่วยงานต่างๆได้ตะหนัก

และเห็นคุณค่าความส าคัญของ

เด็ก ทีม่ีต่อการพัฒนาประเทศ

 - เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจแก่

เด็ก และเยาวชน ในท้องถิ่น

เด็กและเยาวชนใน

เขต เทศบาลต าบล

บ้านเป็ด และพืน้ที่

ใกล้เคียง
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134 โครงการจัดหาอุปกรณ์

กีฬา

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่

หมู่บ้าน ชุมชน และผู้ทีส่นใจ

หมู่บ้าน ชุมชน และ 

ประชาชนในเขตทต.

 บ้านเป็ด

135 โครงการฝึกทักษะ

พืน้ฐานการเล่น กีฬา

สากล

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่ฝึกทักษะการเล่นกีฬาสากลให้

กับเด็กและเยาวชน ในเขต

เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับ การพัฒนา

ทักษะทางด้าน กีฬา

สากล

136 โครงการแข่งขันกีฬา

อปท.สัมพันธ์

รายได้จัดเก็บเอง 100,000  - เพือ่พัฒนาทักษะทางการกีฬา

และสุขภาพอนามัย

 - เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่

คณะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้าง และ

เจ้าหน้าทีทุ่กฝุาย

สนับ- สนุนและร่วม

การแข่งขัน กีฬา 

อปท.สัมพันธ์

137 โครงการประกวด

พนักงาน ,  ลูกจ้างดีเด่น

ของทต.บ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพือ่พัฒนาความรู้ ความสามารถ

ของ

ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพือ่

สร้าง

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างในเทศบาล 

ต าบลบ้านเป็ด

138 โครงการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 1. เพือ่น าความรู้ทีม่ีอยู่ภายนอก

องค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบล

บ้านเป็ด

2. เพือ่ให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด

ในการท างาน เน้นสร้างกระบวน

การคิด และการพัฒนาตนเองให้

เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

 - ผู้บริหาร พนักงาน 

เทศบาล 

ลูกจ้างประจ าและ 

พนักงานจ้างของ

เทศบาล ต าบลบ้าน

เป็ด
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โครงการ
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งบตามเทศ
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต

139 โครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศึกษา ดูงานของ

คณะผู้บริหาร  สมาชิก 

สภาเทศบาล พนักงาน 

และลูกจ้าง ทต.บ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 800,000 เพือ่ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้

เข้าร่วมโครงการได้เพิม่พูนความ

รู้ความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่อง

ตนเองและเสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรมประสบการณ์มี

วิสัยทัศน์กว้างไกลเกิดแนวคิด

ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

 พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วม

 โครงการที ่เทศบาล

 ต าบลบ้านเป็ด

ก าหนด

140 อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนศูนย์ รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ

หรือ การจ้างขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.

เมืองขอนแก่น

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 เพือ่ให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ และประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจ้างของ

อปท.

สนับสนุนงบประมาณ

 1 โครงการ

141 โครงการพัฒนาบุคลากร

ของ โรงเรียนเทศบาล

บ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่จัดประชุม/อบรมพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล

บ้านเป็ด

ครูในโรงเรียน

เทศบาลบ้านเป็ด 

ได้รับการประชุม/

อบรม

142 โครงการพัฒนาบุคลากร

ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด เทศบาลต าบล

บ้านเป็ด

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพือ่จัดประชุม/อบรมพัฒนา

บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลต าบลบ้าเนป็ด

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย

ครูผู้ดูแลเด็ก และ

ผู้ดูแลเด็กได้รับ การ

ประชุม/อบรม

143 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัคร ท้องถิ่น

ปูองกันไฟปุา

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟปุา

-สร้างแนวร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่

และประชาชนปูองกันไฟปุา

 - เจ้าหน้าทีง่าน

ปูองกันฯ  และอปพร.
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144 โครงการค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา ต่อระดับ

ปริญญาตรี

รายได้จัดเก็บเอง 35,000 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนา เด็กเล็กใน

สังกัด  เทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

145 โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ การ

จัดเก็บภาษีอากรและ 

ค่าธรรมเนียม

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพือ่เป็นการให้ข้อมูลข่าว

สารเกี่ยวกับการจัดเก็บ 

ภาษีอากรและค่าธรรม 

เนียมแก่ประชาชน

ประชาชนได้รับข้อมูล

 ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี

 อากรและ

ค่าธรรมเนียม

146 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

รายได้จัดเก็บเอง 17,914,000  -   เพือ่ให้บริการทางด้านสังคม

 -  เพือ่บริการในด้านต่างๆแก่

   ประชาชนเวลาขาดแคลนน้ า

 - เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีอุปกรณ์ที่

 เพียงพอในการปฏิบัติงานด้าน

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย

จ านวนทีซ้ื่อแต่ละ

โครงการ

147 ครุภัณฑ์การเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 209,000  - เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีอุปกรณ์ที่

เพียง

พอในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละใช้ใน

ราชการของเทศบาลต าบลบ้าน

เป็ด

จ านวนเคร่ืองตาม

ทีต้ั่งในโครงการ

148 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง รายได้จัดเก็บเอง 295,000  - เพือ่ให้ประชาชนสามารถ

ปูองกัน

และระงับอัคคีภัยเบือ้งต้นได้

 - เพือ่เป็นการลดความสูญเสียใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

86 ชุมชน (ชุมชนละ 

4 ถัง)

149 ครุภัณฑ์ส านักงาน รายได้จัดเก็บเอง 417,000 เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีอุปกรณ์ที่

เพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน

จ านวนตามทีร่ะบุใน

แต่ละโครงการ
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150 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ รายได้จัดเก็บเอง 144,000  - เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีอุปกรณ์ที่

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

จ านวนตามทีแ่ต่ละ

โครงการต้ัง

151 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายได้จัดเก็บเอง 231,600  - เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีอุปกรณ์ที่

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

จ านวนตามทีร่ะบุใน

โครงการ

152 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

รายได้จัดเก็บเอง 130,000  - เพือ่ใช้ในราชการของเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

ตามจ านวนทีร่ะบุใน

โครงการ

153 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

รายได้จัดเก็บเอง 71,000  - เพือ่ใช้ในราชการของเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

ตามจ านวนททีร่ะบุใน

โครงการ

154 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ รายได้จัดเก็บเอง 54,000  - เพือ่ใช้ในราชการของเทศบาล

ต าบลบ้านเป็ด

จ านวนตามที่

โครงการระบุ

155 จัดซ้ือครุภัณฑ์อื่นๆ รายได้จัดเก็บเอง 689,000  - เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีอุปกรณ์ที่

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

จ านวนตามที่

โครงการได้ระบุไว้



ล าดบั งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ ทีไ่ดร้ับอนุมตัิ ทีเ่บิกจ่าย คงเหลือ

1 โครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 300,000 -             300,000

2 โครงการพัฒนา และส่งเสริม อาชีพของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 300,000 -             300,000

3 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียน 500,000 -             500,000

4 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 500,000 -             500,000

5 โครงการแข่งขันกีฬาความเร็ว ทางน้ า 300,000 -             300,000

รวม 1,900,000 - 1,900,000

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนน าสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ ในชุมชน 50,000 -             50,000

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรค และป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 50,000 -             50,000

8 โครงการอาหารปลอดภัย 100,000 -             100,000

9 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ และรักษาพยาบาลเชิงรุก 100,000 43,750 56,250

10 โครงการเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่(สปสช.) 600,000 -             600,000

11 โครงการพัฒนาศักยภาพของ แกนน าด้านสาธารณสุข 500,000 -             500,000

รายงานโครงการทีอ่นุมตังิบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด

หมายเหตุโครงการ

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

2. การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม  2560

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 1 ต.ค.59 - มี.ค. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด
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ที่ ทีไ่ดร้ับอนุมตัิ ทีเ่บิกจ่าย คงเหลือ

หมายเหตุโครงการ

12 โครงการพัฒนาศัพยภาพแกนน า เยาวชนต้านภัยเอดส์และการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน 50,000 -             50,000

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน 50,000 2,800 47,200

14 โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 192,000 93,600 98,400

15 โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัด สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 200,000 -             200,000

16 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในสิทธิขั้นพืน้ฐาน เพือ่สร้าง ความเข้มแข็งของคนพิการ ในชุมชน 150,000 -             150,000

17 อุดหนุนโครงการสนับสนุน ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 10,000 -             10,000

18 โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้ และพัฒนาศักยภาพความเปน็อยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส 700,000 146,800 553,200

19 โครงการเบีย้ยังชีพคนชรา 25,524,000 12,319,700 13,204,300

20 โครงการเบีย้ยังชีพพิการ 5,280,000 2,255,200 3,024,800

21 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น 30,000 -             30,000

(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

22 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ เมืองขอนแก่น 50,000 -             50,000

(ศป.ปส.อ.เมือง ขอนแก่น) ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอเมืองขอนแก่น

23 โครงการรณรงค์และป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา 50,000 49,740 260

24 โครงการอบรมค่ายเยาวชน 50,000 -             50,000

25 โครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ 100,000 -             100,000

26 โครงการบึงสวยน้ าใส 50,000 -             50,000
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 1 ต.ค.59 - มี.ค. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด
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27 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว 100,000 -             100,000

28 โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000 -             50,000

29 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ ของชาติ 900,000 493,400 406,600

30 โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 250,000 -             250,000

31 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 50,000 -             50,000

32 โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง 50,000 -             50,000

33 โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน 500,000 169,500 330,500

34 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่จัดท าแผนชุมชน 50,000 3,625 46,375

35 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานของคณะกรรมการชุมชน/ ผู้น าหมู่บ้านและบุคคลใน ชุมชน 1,200,000 -             1,200,000

36 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และส ารวจความคิดเห็นของ 50,000 6,050 43,950

ประชาชนต่อการ บริหารงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด

37 โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล ต าบลบ้านเป็ด 80,000 58,363 21,637

38 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพือ่ท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน ในเขต ทต.บ้านเป็ด 1,200,000 219,000 981,000

39 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพือ่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในชุมชนเนื่องใน 300,000 93,150 206,850

วันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

40 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรี ทต.บ้านเป็ด 300,000 -             300,000

41 โครงการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนของทางราชการ 1,500,000 557,000 943,000
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 1 ต.ค.59 - มี.ค. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด
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42 โครงการครบรอบวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 30,000 19,845 10,155

43 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน - ช่วงเทศกาลปีใหม่ - ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 300,000 145,480 154,520

44 โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ ปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย และสาธารณภัยอื่นๆ 500,000 152,388.25 347,611.75

45 โครงการฝึกอบรมการรักษาความ สงบเรียบร้อยและการจราจร 50,000 -             50,000

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมยุทธวิธี ต ารวจพืน้ฐานส าหรับอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

46 อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน (อรม.)ทต.บ้านเป็ดของก ากับการปฏิบัติการพิเศษ 200,000 -             200,000

(COMMANDO P.4)ให้กับศูนย์สืบสวนต ารวจภูธรภาค 4

47 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดเส่ียงภัยพืน้ที ่ต.บ้านเป็ด 1,000,000 -             1,000,000

48 อุดหนุนโครงการสายตรวจร่วมชุมชนค่ายสามัคคีให้กับกรมทหารราบ ที ่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย 60,000 -             60,000

49 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000 -             50,000

50 โครงการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 50,000 -             50,000

51 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000 -             50,000

รวม 42,756,000 16,829,391.25 25,926,608.75

52 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี หมูท่ี ่1 บ้านเป็ด (จากบ้านเลขที ่119 หลังวัดถงึตลาด เยน็บ้านเป็ด) 406,200 406,200 -                    

53 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า บ่อพักและรางวี หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากบ้านนางแปน เพียจนัทร์ถงึบ้าน นายประสิทธิ ์หาญสุริย)์ 433,200 433,200 -                    ผูกพัน

54 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี จ านวน 2 จุด หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (จากบ้านนางสาว - ประทุมทิพย์ถึงบ้านนายสุพล เมืองสนธิ์) 388,300 388,300 -                    ผูกพัน

3. การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 1 ต.ค.59 - มี.ค. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด
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55 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ านวน 2 จดุ หมูท่ี ่2 บา้นเปด็ (จากบา้นนายระว ิแจง้พรหมมา ถงึบา้นนายสุวรรณ จ ารัสแนว) 293,700 293,700 -                    

56 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พกัและรางว ีจ านวน 2 จดุ หมู่ที่ 3 บา้นเปด็ (จากบา้นนายวนัชัย - จนัทร์เทพ ถงึบา้นนายสมคิด ผางจนัดา ) 350,000 350,000 -                    ผูกพัน

57 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า พร้อมบอ่พักและรางวี หมู่ที่ 3 บา้นเปด็ (จากบา้นนายสิงห ์ถึงบา้นนางสมเพียร) 411,500 411,500 -                    ผูกพัน

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 3 บา้นเปด็ (จากบา้นนายเพลิด นามศิริ ถึงถนนบา้นเปด็ไปบา้นพรสวรรค์ ) 1,107,700 1,107,700 -                    ผูกพัน

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่4 บ้านโคกฟันโปง (หน้าอู่น้ ามัน ถึงหน้าบ้าน - นางบัวบาน นามพุทธา) 882,000 882,000 -                    ผูกพัน

60 โครงการกอ่สร้างระบบปอ้งกนัน้ าท่วม และระบบบ าบดัน้ าเสียหมูท่ี่ 5 บา้นหวัทุ่ง (บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขมลูฐาน บา้นหวัทุ่ง) 323,000 319,000 4,000 ผูกพัน

61 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า พร้อมบอ่พกัและรางวี หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง (ถนนเกตุแก้วชุมชน 3 จากถนน - ศรีจันทร์ ถึงถนนศรีสะอาด) 455,700 455,700 -                    

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่5 บ้านหัวทุง่ (ซอยรวมญาติชุมชน 3) 563,500 563,500 -                    ผูกพัน

63 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพกัและรางว ีหมู่ที่ 6 บ้านค าไฮ (จากศาลากลางบ้าน ถึงถนนศรีจันทร์) 719,100 719,100 -                    ผูกพัน

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพกั และรางว ีหมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 13 ถึงโรงกรองน้ าชลทิพย)์ 399,000 399,000 -                    ผูกพัน

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่8 บ้านหนองโจด (ซอย7 ชุมชน ดวงตะวัน) 806,000 806,000 -                    ผูกพัน

66 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยหน้าวัด ป่าสัจจธรรมหลังหมู่บ้านเอื้ออาทร ถึงถนนเข้าหมู่บ้าน) 855,000 855,000 -                    ผูกพัน

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่8 บ้านหนองโจด (ชุมชนดวงตะวัน ซอย 1) 484,000 484,000 -                    

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่9 บ้านหนองขาม (ในซอยทองนิมิตร) 100,000 100,000 -                    

69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยหลัง รร.แกน่นคร2 ถงึ ซอย4 - เชื่อมถนนค.ส.ล. บ้านนายผ่าน ปุนน้อย) 496,000 496,000 -                    

70 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 10 บ้านค าไฮ (จากหน้าบ้านนางทองมาก นามกลุ ถงึถนนศรีจนัทร์) 498,000 498,000 -                    ผูกพัน

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่10 บ้านค าไฮ (หลังไทยพิพัฒน์ ถึงหน้าปานใจสปา) 205,300 -                 205,300
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 1 ต.ค.59 - มี.ค. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด
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72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่11 บ้านสันติสุข (ซอย 4 ต่อเนื่อง) 250,000 250,000 -                    

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่12 บ้านกอกน้อย (ซอยหลังโรงงานโฟม) 454,000 454,000 -                    

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่12 บ้านกอกน้อย ซอย 3 58,000 58,000 -                    

75 โครงการก่อสร้าวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่12 บ้านกอกน้อย (ซอยหน้าพิมานบุรี) 459,000 459,000 -                    ผูกพัน

76 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ (จากรีสอร์ท ผอ.ค าพนัธ์ผ่านหนา้บา้น รตต.ประยงค์ ถึงทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบรูณ์) 1,469,000 1,469,000 -                    ผูกพัน

77 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า พร้อมบอ่พกัและรางวี หมูท่ี่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร (ถนนมะลิวัลย ์ลงทางบา้น นายบญุเพง็) 963,000 963,000 -                    ผูกพัน

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 4 จุด หมู่ที ่14 บ้านหัวทุง่นคร (ซอย 2,3,4,5 หลังบ้านพักสถาบัน คุ้มน้อย) 1,052,400 610,000 442,400 ผูกพัน

79 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางว ีหมู่ที ่14 บ้านหัวทุง่นคร (ถนนทรัพย์สินด้าน ทิศตะวนัตกพืน้ทีร่อยต่อหมู่ที ่5 498,800 498,800 -                    ผูกพัน

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่15 บ้านหนองขาม (หน้าบ้านพ่อถนอม ถิ่นประสาท) 293,000 293,000 -                    

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่15 บ้านหนองขาม (หน้าบ้านนางวันเพ็ญ เวียงชัยภูม)ิ 375,000 375,000 -                    

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่16 บ้านแก่นพยอม (ซอยโรงเหล็ก) 631,000 631,000 -                    ผูกพัน

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่16 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้านแม่สคร) 197,000 197,000 -                    

84 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที ่17 บ้านเดชา (บริเวณด้าน - ทิศตะวันออก ค าแพงคาราโอเกะ) 151,000 151,000 -                    

85 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที ่17 บ้านเดชา (บริเวณด้าน - ทิศตะวันตก ซอย 6 ถึงซอย 7) 625,000 -                 625,000

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่17 บ้านเดชา (ซอยโรงตุ๊กแก) 871,000 871,000 -                    

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่18 บ้านเป็ด (ข้างบ้านนายบุญหลาย แก้ลือถึงบ้านนางเทียบ วงษ์สีหา) 30,000 30,000 -                    

88 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ 100,000 -                 100,000
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 1 ต.ค.59 - มี.ค. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด



ล าดบั งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ ทีไ่ดร้ับอนุมตัิ ทีเ่บิกจ่าย คงเหลือ

หมายเหตุโครงการ

89 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 400,000 -                 400,000

90 โครงการบ ารุงและปรับปรุงทีดิ่น ส่ิงก่อสร้าง เช่น ห้องน้ าสาธารณะ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาด ฯลฯ 100,000 -                 100,000

91 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เช่น ร้ัวส านักงาน อาคารส านักงาน ทต.บ้านเป็ด โรงจอดรถ ฯลฯ 100,000 -                 100,000

92 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด 200,000 -                 200,000

93 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ต าบลบ้านเป็ด 700,000 -                 700,000

94 โครงการปรับปรุงห้องเรียน คอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล ต าบลบ้านเป็ด 200,000 -                 200,000

95 โครงการก่อสร้างลานกีฬา และทีอ่อกก าลังกาย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) 2,000,000 -                 2,000,000

96 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ต่อเติม ห้องกองสวัสดิการสังคม 670,000 -                 670,000

97 โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมประตู โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 250,000 -                 250,000

98 โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ 200,000 -                 200,000

99 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง เชน่ ศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกดั เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 500,000 -                 500,000

100 โครงการปรับปรุงสภาพพืน้ที ่บริเวณลานจอดรถขยะเดิม 1,000,000 -                 1,000,000

101 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม บ่อพักและรางวี หมูท่ี ่19 บ้านกงัวาน (ซอยตรงขา้มสุภาวดีถงึบ้านนายสุรินทร์) 294,000 294,000 -                    ผูกพัน

102 โครงการเสริมผิวจราจร Asphattic concrete หมู่ที ่20 บ้านสุภัทรา (ภายในซอยชุมชนวังทรัพย์สิน) 740,000 740,000 -                    ผูกพัน

103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่20 บ้านสุภัทรา (ซอย 7) 496,000 496,000 -                    ผูกพัน

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่20 บ้านสุภัทรา (ซอย 8) 469,000 469,000 -                    ผูกพัน

105 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมรางวี หมู่ที ่21 บ้านโคกฟันโปง (ส่ีแยกหนองจิก ถึงทีน่าแม่ค้าย) 496,000 496,000 -                    ผูกพัน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 1 ต.ค.59 - มี.ค. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด



ล าดบั งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ ทีไ่ดร้ับอนุมตัิ ทีเ่บิกจ่าย คงเหลือ

หมายเหตุโครงการ

106 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่21 บ้านโคกฟันโปง (ถนนรอบหนองจิก) 1,139,000 1,139,000 -                    ผูกพัน

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยนวลหงส์ 1) 579,000 359,000 220,000

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยชุมชนร่วมใจสามัคคีฝ่ัง - ทิศตะวันตก) 413,000 413,000 -                    

109 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที ่22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยนวลหงส์ 7) 944,000 944,000 -                    ผูกพัน

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่23 บ้านไทรทอง (ซอยร้านไอครีมหน้าโรงเรียนบ้านค าไฮ) 348,000 348,000 -                    ผูกพัน

111 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่23 บ้านไทรทอง ( ซอยประชารักษ์ 1 ) 228,000 228,000 -                    ผูกพัน

112 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ทางระบายน้ า สนามกีฬา ลานกีฬา ฯลฯ 5,300,000 3,170,200 2,129,800

รวม 36,420,400 26,373,900 10,046,500

113 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน 2,396,000 1,182,000 1,214,000

114 โครงการอาหารเสริม (นม) 1,782,110 848,771.64 933,338.36

115 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 2,571,000 2,487,100.00 83,900 ผูกพัน

116 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเป็น เลิศทางวิชาการ และผู้มีทักษะ ทางด้านกีฬา 600,000 -             600,000

117 โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมเพือ่พัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 100,000 16,870 83,130

118 โครงการส่งเสริมอนามัยนักเรียน 50,000 -             50,000

119 โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมเพือ่พัฒนาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกฟันโปง 50,000 9,340 40,660

120 โครงการสนับสนุนนักเรียน เรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาส เรียนต่อ ระดับปริญญาตรี 750,000 341,150 408,850

4. การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
(รอบท่ี 1 ต.ค.59 - มี.ค. 60) เทศบาลต าบลบ้านเป็ด
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ที่ ทีไ่ดร้ับอนุมตัิ ทีเ่บิกจ่าย คงเหลือ

หมายเหตุโครงการ

121 โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมเพือ่พัฒนาสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด 50,000 10,122 39,878

122 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ ชาวบ้าน 50,000 16,800 33,200

123 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 859,000 20,286 838,714

124 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 1,000,000 -             1,000,000

125 โครงการงานประเพณีถวาย เทียนพรรษา 150,000 -             150,000

126 โครงการอุดหนุนจัดงานส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณีของท้องถิ่น 100,000 -             100,000

127 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ส าคัญทางศาสนา 30,000 -             30,000

128 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ เยาวชนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 100,000 -             100,000

129 โครงการส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในสังกัดทต.บ้านเป็ด 50,000 26,805 23,195

130 โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ด มินิมาราธอน 400,000 -             400,000

131 โครงการแข่งขันกีฬาและการ ออกก าลังกาย เทศบาลต าบล บ้านเป็ด 100,000 64,386 35,614

132 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 250,000 -             250,000

133 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 180,000 153,556 26,444

134 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 100,000 75,450 24,550

135 โครงการฝึกทักษะพืน้ฐานการเล่น กีฬาสากล 100,000 -             100,000

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

รวม 11,918,110 5,349,731.64 6,568,378
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
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137 โครงการประกวดพนักงาน , ลูกจ้างดีเด่นของทต.บ้านเป็ด 10,000 8,175 1,825

138 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 50,000 -                 50,000

139 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน และลูกจา้ง ทต.บา้นเปด็ 800,000 -                 800,000

140 อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ.เมืองขอนแก่น 30,000 -                 30,000

141 โครงการพัฒนาบุคลากรของ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 50,000 -                 50,000

142 โครงการพัฒนาบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 50,000 -                 50,000

143 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นป้องกันไฟป่า 50,000 49,164 836

144 โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี 35,000 -                 35,000

145 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีอากรและ ค่าธรรมเนียม 100,000 -                 100,000

146 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17,914,000 14,311,551 3,602,449

147 ครุภัณฑ์การเกษตร 209,000 -                 209,000

148 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 295,000 15,000 280,000

149 ครุภัณฑ์ส านักงาน 417,000 22,250 394,750

150 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 144,000 107,000 37,000

151 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 231,600 94,570 137,030

152 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 130,000 -                 130,000

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
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153 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 71,000 9,300 61,700

154 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ 54,000 -                 54,000

155 จัดซ้ือครุภัณฑ์อื่นๆ 689,000 -                 689,000

รวม 21,329,600 14,617,010 6,712,590

รวมทัง้สิ้น 114,324,110 63,170,032.89 51,154,077

หมายเหต ุ รวมโอนเพ่ิมโอนลด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

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

1. การติดตามผลการด าเนินงาน 

  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ดังนั้น ในการ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้
เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายใน
การด าเนินการในปีงบประมาณ 25 60) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2560 และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง   โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา    

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานจ าแนกตามแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ประจ าปี 
2560 

โครงการที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

ประจ าปี 2560 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

ประจ าปี 2560 

จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ประจ าปี 2560 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 6 5 83.33 1,950,000 1,900,000 97.44 
และการท่องเที่ยว       

2. การพัฒนาคนและสังคมที่ม ี 48 46 95.83 42,386,000 42,056,000 99.22 
คุณภาพ       

3. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 64 61 95.31 40,608,400 36,420,400 89.69 

4. การพัฒนาการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ ศาสนาฯ 

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

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 21 19 90.48 44,023,600 21,329,600 48.45 
ที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล       

รวม 163 155 95.09 140,978,000 113,681,210 80.64 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
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เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ได้

ด าเนินการโดยจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยออกส ารวจสอบถามให้ประชาชนทั้ง 23  
หมู่บ้าน  ภายในเขตต าบลบ้านเป็ด   เป็นผู้ตอบ  โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  400 ตัวอย่าง   (ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ สูตรของทาโร  ยามาเน ( Taro  Yamane,อ้างถึงใน สุทธนู  ศรีไสย์,2551)   ก าหนดขอบเขต
ความคลาดเคลื่อน 0.05  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชากรในเขต
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีประชากรทั้งหมด  42,050 คน  

สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ 
   n   =       N 
      1+Ne2 
เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
       N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
       e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ 
   n   =         42,050 
      1+42,050 (0.05)2 
   n   =    399.99 
ในการส ารวจครั้งนี้ ผู้ส ารวจได้ปรับเป็นจ านวน 400 คน 
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เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

› › แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจ านวนประชากร 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนประชากร 

ทั้งหมด (คน) 
จ านวนที่แจก
แบบสอบถาม ชาย หญิง 

1     บ้านเป็ด 534 559 1,093 11 

2 บ้านเป็ด 1,024 1,412 2,436 23 
3 บ้านเป็ด 429 473 902 8 
4 บ้านโคกฟันโปง 842 861 1,703 16 
5 บ้านหัวทุ่ง 520 579 1,099 11 
6 บ้านค าไฮ 783 904 1,687 16 
7 บ้านกอก 1,432 1,747 3,179 30 
8 บ้านหนองโจด 2,477 2,736 5,213 50 
9 บ้านหนองขาม 745 788 1,533 15 
10 บ้านค าไฮ 433 463 896 8 
11 บ้านสันติสุข 742 838 1,580 15 
12 บ้านกอกน้อย 821 876 1,697 16 
13 บ้านพรสวรรค์ 283 308 591 6 
14 บ้านหัวทุ่งนคร 999 1,204 2,203 21 
15 บ้านหนองขาม 1,014 1,137 2,151 20 
16 บ้านแก่นพยอม 802 976 1,778 17 
17 บ้านเดชา 548 629 1,177 11 
18 บ้านเป็ด 468 479 947 9 
19 บ้านกังวานนิเวศน์ 732 830 1,562 15 
20 บ้านสุภัทรา 695 785 1,480 14 
21 บ้านโคกฟันโปง 1,431 1,702 3,133 30 
22 บ้านแก่นทอง 1,172 1,401 2,573 24 
23 บ้านไทรทอง 688 749 1,437 14 
รวม 23 หมู่บ้าน 19,614 คน 22,436  คน    42,050  คน 400 ชุด 

 

*  หมายเหตุที่มา :  ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ เดือน มีนาคม 2560 

โดยแบ่งการประเมินเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลด้านคุณลักษณะของประชากร  
 ส่วนที่  2  ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ส่วนที่  3  ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานจ าแนกแต่ละยุทธศาสตร์ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 ผลการประเมิน   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนเพศและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1) ชาย 189 47.25 
2) หญิง 211 52.75 

รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 1  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 และเพศชาย
จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนช่วงอายุและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

1) 18 - 30 ปี 49 12.25 
2) 31- 40 ปี 120 30.00 
3) 41- 50 ปี 95 23.75 
4) 51- 60 ปี  106 26.50 
5) มากกว่า 60 ปี 30 7.50 

รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 2   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  31- 40 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา 
อายุ 51- 60 ปี จ านวน106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 , อายุ 41-50 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ  23.75 , 
อายุ  18-30 ปี จ านวน 49คน คิดเป็นร้อยละ 12. 25,มากกว่า 60 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนอาชีพของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 48 12.00 
2) เอกชน 41 10.25 
3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 129 32.25 
4) รับจ้างทั่วไป 116 29.00 
5) นักเรียน/นักศึกษา 24 6.00 
6) เกษตรกรรม 27 6.75 
7) อ่ืน ๆ 15 3.75 

รวม 400 100.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

จากตารางท่ี 3  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32. 25
รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  48  คน 
คิดเป็นร้อยละ12.00 ,เอกชนจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ10.25,เกษตรกรรม จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.75, นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอ่ืนๆ  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  3.75  
ตามล าดับ  
ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนระดับการศึกษาและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1) ประถมศึกษา 143 35.75 
2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 134 33.50 
3) อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 47 11.75 
4) ปริญญาตรี  74 18.50 
5) สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา  จ านวน 143 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.75 รองลงมา คือ  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ  33.50 ,ปริญญาตรี 
จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.50 ,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ  11.75 และ
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดในภาพรวม   

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1 
ทต.บ้านเป็ดเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

จ านวน 80 199 81 39 1 400 

ร้อยละ 20.00 49.75 20.25 9.75 0.25 100 

2 
ทต.บ้านเป็ดมกีารประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลหรือผลการ
ด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน 63 182 119 35 1 400 

ร้อยละ 15.75 45.50 29.75 8.75 0.25 100 

3 

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

 
จ านวน 

 
65 167 128 39 1 400 

ร้อยละ 16.25 41.75 32.00 9.75 0.25 100 

4 
ทต.บ้านเป็ดมกีารด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จ านวน 61 155 129 37 18 400 

ร้อยละ 15.25 38.75 32.25 9.25 4.50 100 

5 
ทต.บ้านเป็ด น าผลการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

จ านวน 58 164 127 33 18 400 

ร้อยละ 14.50 41.00 31.75 8.25 4.50 100 

6 
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 64 179 111 30 16 400 

ร้อยละ 16.00 44.75 27.75 7.50 4.00 100 

ภาพรวม 16.29 43.58 28.96 8.88 2.29 100.00 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 43.58 พึงพอใจมาก, ร้อยละ 28.96 พึงพอใจปานกลาง ,ร้อยละ 16.29 พึงพอใจ   
มากที่สุด, ร้อยละ 8.88  พึงพอใจน้อย และร้อยละ 2.29 พึงพอใจน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 

 จากตารางท่ี 1  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล    
บ้านเป็ด อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.87 
  จากตารางที่ 1 พบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดโดยเรียงล าดับดังนี้ 
1. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 69.75 
2. เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลหรือผลการด าเนินงาน ของโครงการ /กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 61.25 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60.75   
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ส่วนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดจ าแนก 
แต่ละยุทธศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว  

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1 
การจัดให้มีการขายสินค้าถนนคนเดิน
บึงหนองโคตร 

จ านวน 96 177 95 31 1 400 

ร้อยละ 24.00 44.25 23.75 7.75 0.25 100 

2 
การจัดจราจรบริเวณถนนคนเดินบึง
หนองโคตร 

จ านวน 66 168 120 45 1 400 

ร้อยละ 16.50 42.00 30.00 11.25 0.25 100 

3 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจัดถนนคนเดินบึงหนองงโคตร 

จ านวน 74 161 126 27 12 400 

ร้อยละ 18.50 40.25 31.50 6.75 3.00 100 

ภาพรวม 19.67 42.16 28.42 8.58 1.17 100 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 42.16 พึงพอใจมาก, ร้อยละ 28.42    
พึงพอใจปานกลาง , ร้อยละ 19. 67 พึงพอใจมากที่สุด , ร้อยละ  8.58 พึงพอใจน้อย และร้อยละ 1.17     
พึงพอใจน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 

จากตารางยุทธศาสตร์ที่ 1   พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด  คือ การจัดให้มี
การขายสินค้าถนนคนเดินบึงหนองโคตร คิดเป็นร้อยละ 68.25  และประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 
คือ ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจัดถนนคนเดินบึงหนองโคตร คิดเป็นร้อยละ 3.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1 

ทต.บ้านเป็ดมีการดูแลสุขภาพอนามัย
ประชาชนท่ัวไปรวมไปถึงการแจกเบี้ย
ยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่างสม่ าเสมอ 

จ านวน 103 182 96 19 0 400 

ร้อยละ 25.75 45.50 24.00 4.75 0 100.00 

2 
ทต.บ้านเป็ดมีการรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติดให้กับประชาชนและ
เยาวชนในชุมชน 

จ านวน 40 169 98 71 22 400 

ร้อยละ 10.00 42.25 24.50 17.75 5.50 100.00 

3 
ทต.บ้านเป็ด มีการรณรงค์ร่วมแก้ไข
ปัญหาและป้องกันโรค เช่น 
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

จ านวน 32 188 114 48 18 400 

ร้อยละ 8.00 47.00 28.50 12.00 4.50 100.00 

4 
ทต.บ้านเป็ดมีการจัดท าประชาคม
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

จ านวน 58 164 124 32 22 400 

ร้อยละ 14.50 41.00 31.00 8.00 5.50 100.00 

5 

ทต.บ้านเป็ด การจัดให้มีอาสาสมัคร
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี
เพียงพอ 

จ านวน 34 176 101 75 14 400 

ร้อยละ 8.50 44.00 25.25 18.75 3.50 100.00 

ภาพรวม 13.35 43.95 26.65 12.25 3.80 100.00 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนา คนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 43.95 พึงพอใจมาก, ร้อยละ 26.65 พึงพอใจปานกลาง, 
ร้อยละ 13.3 5 พึงพอใจมากที่สุด , ร้อยละ  12.25 พึงพอใจน้อย และร้อยละ 3.8 0 พึงพอใจน้อยท่ีสุด  
ตามล าดับ 
  จากยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด ในการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  คือ ประเด็น มีการดูแลสุขภาพ
อนามัยประชาชนทั่วไปรวมไปถึงการแจกเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่าง
สม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 71. 25  และประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจ น้อยท่ีสุด   คือ เทศบาลบ้านเป็ด มีการ
รณรงค์การป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชนและเยาวชนในชุมชน และเทศบาลบ้านเป็ด มีการจัดท าประชาคม
เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 5.50 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 

1 
ทต.บ้านเป็ดมี การก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนนหนทาง เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น 

จ านวน 57 166 114 44 19 400 

ร้อยละ 14.25 41.50 28.50 11.00 4.75 100.00 

2 

ทต.บ้านเป็ดมกีารขยายเขต/ปรับปรุง 
ระบบไฟฟ้า,เขตประปา ภายในเขต
ต าบลบ้านเป็ด เป็นไปอย่างท่ัวถึงและ
ครอบคลุม 

จ านวน 37 176 105 40 42 400 

ร้อยละ 9.25 44.00 26.25 10.00 10.50 100.00 

3 

ทต.บ้านเป็ดมกีารก่อสร้าง/บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า ไม่ให้เกิดการ
อุดตันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมหรือน้ า
เน่าเสีย 

จ านวน 37 158 114 44 47 400 

ร้อยละ 9.25 39.50 28.50 11.00 11.75 100.00 

4 
ทต.บ้านเป็ดมีการแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึงเมื่อมีปัญหา เช่น  
ถนนช ารุดเสียหาย, ปัญหาน้ าท่วม 

จ านวน 28 171 119 35 47 400 

ร้อยละ 7.00 42.75 29.75 8.75 11.75 100.00 

ภาพรวม 9.94 41.94 28.25 10.19 9.68 100.00 
   

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา เมือง
และชุมชนน่าอยู่  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 41.94  พึงพอใจมาก, ร้อยละ 28.25  พึงพอใจปานกลาง , 
ร้อยละ 10.19 พึงพอใจ น้อย ,ร้อยละ 9.94 พึงพอใจ มากที่สุด   และ ร้อยละ 9.68 พึงพอใจ น้อยท่ีสุด  
ตามล าดับ 
 จากยุทธศาสตร์ที่ 3  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด  ในการพัฒนา เมืองและชุมชนน่าอยู่  อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด  คือ การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
หนทาง เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 55.75  และประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจ     
น้อยท่ีสุด คือเทศบาลบ้านเป็ดมีการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาซ่อมแซมท่อระบายน้ า ไม่ให้เกิดการอุดตันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมหรือน้ าเน่าเสีย  และเทศบาล บ้านเป็ดมีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงเม่ือมีปัญหา เช่น 
ถนนช ารุดเสียหาย, ปัญหาน้ าท่วม คิดเป็นร้อยละ 11.75 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

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

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด รวม 

1 

ทต.บ้านเป็ด จัดให้มีสถานท่ี/เครื่องออก
ก าลังกาย/อุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
งานกีฬาชุมชน 

จ านวน 69 201 90 24 16 400 

ร้อยละ 17.25 50.25 22.50 6.00 4.00 100.00 

2 

ทต.บ้านเป็ด มีการสนับสนุนด้าน
การศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนท่ีเรียนดีตลอดจนผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษา 

จ านวน 65 176 107 45 7 400 

ร้อยละ 16.25 44.00 26.75 11.25 1.75 100.00 

3 

ทต.บ้านเป็ด มีกิจกรรมทางด้านศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การทอด
เทียนเข้าพรรษา การจัดงานวันลอย
กระทง วันสงกรานต์ ฯลฯ 

จ านวน 92 168 106 30 4 400 

ร้อยละ 23.00 42.00 26.50 7.50 1.00 100.00 

4 

ทต.บ้านเป็ด การมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน เช่น การร่วมทอดเทียน
เข้าพรรษา การร่วมขบวนแห่และร่วม
ประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง 
ฯลฯ 

จ านวน 84 190 93 28 5 400 

ร้อยละ 21.00 47.50 23.25 7.00 1.25 100.00 

ภาพรวม 19.38 45.94 24.75 7.93 2.00 100.00 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา ด้าน
การศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 45.94 พึงพอใจมาก, ร้อยละ 24.75 พึงพอใจปานกลาง , ร้อยละ 19.38 พึงพอใจ
มากที่สุด, ร้อยละ 7.93 พึงพอใจน้อย ,และ ร้อยละ 2.00 พึงพอใจน้อยท่ีสุด  ตามล าดับ 
 จากยุทธศาสตร์ที่ 4  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด ในการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด  คือ ประเด็น เทศบาลต าบลบ้านเป็ด การมีส่วนร่วมภาคประชาชน เช่น 
การร่วมทอดเทียนเข้าพรรษา การร่วมขบวนแห่และร่วมประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง ฯลฯ  คิดเป็น
ร้อยละ 68.50 และประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจ น้อยท่ีสุด คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จัดให้มีสถานที/่เครื่อง
ออกก าลังกาย/อุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น งานกีฬาชุมชน  คิดเป็นร้อย
ละ 4.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ล าดับ
ที่ 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1 

ทต.บ้านเป็ด มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การลงข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเวปไซต์ การประชาสัมพันธ์
ผ่านหอกระจายเสียงของหมู่บ้าน 

จ านวน 67 211 86 29 7 400 

ร้อยละ 16.75 52.75 21.50 7.25 1.75 100.00 

2 
ทต.บ้านเป็ด มีการอบรม/พัฒนา
ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน/
พนักงานจ้าง อยู่สม่ าเสมอ 

จ านวน 46 163 140 49 2 400 

ร้อยละ 11.50 40.75 35.00 12.25 0.50 100.00 

3 

ทต.บ้านเป็ด จัดให้มีเครื่องมือ/
เครื่องใช้ ส าหรับการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น รถดับเพลิง 
รถกระเช้า 

จ านวน 56 181 120 30 13 400 

ร้อยละ 14.00 45.25 30.00 7.50 3.25 100.00 

ภาพรวม 14.09 46.25 28.83 9.00 1.83 100.00 
 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบ
การบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ 46.25 พึงพอใจมาก ,ร้อยละ 
28.83 พึงพอใจปานกลาง , ร้อยละ 14.09 พึงพอใจ มากที่สุด  , ร้อยละ 9 .00 พึงพอใจ น้อย และร้อยละ 
1.83 พึงพอใจน้อยท่ีสุด  ตามล าดับ 
 จากยุทธศาสตร์ที่ 5  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด ในการพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด คือมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างสม่ าเสมอ เช่น การลงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปไซต์ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงของหมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 69 .50 และประเด็นที่ประชาชน พึงพอใจ     
น้อยท่ีสุด  คือ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จัดให้มีเครื่องมือ/เครื่องใช้ ส าหรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เช่น รถดับเพลิง รถกระเช้าคิดเป็นร้อยละ 3.25 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2560 
(รอบที่ 1 ต.ค.59 – มี.ค.60) 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

>>ข้อเสนอแนะ<< 

1. ต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ด บรรจุโครงการในเรื่องการเกษตรเพิ่มเข้าไปในแผนพัฒนาเนื่องจาก 
โครงการด้านการเกษตรมองในภาพรวมถือว่าน้อย แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตต าบลบ้านเป็ด จะไม่ใช่พื้นท่ี
การเกษตรแต่ยังมีประชาชนในบางส่วนท าการเกษตรอยู่ จึงอยากให้เห็นความส าคัญด้วย 
 

2.ต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ด าเนินโครงการในด้านสาธารณสุข อย่างจริงจังเพราะจากแผนพัฒนาของ
เทศบาล พบว่ามีโครงการหลายโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อประชาชนในเขตต าบล  บ้านเป็ด เช่น โครงการ
อาหารปลอดภัย หากด าเนินโครงการอย่างจริงจัง จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของตลาดและร้านอาหาร    
ในเขตต าบลบ้านเป็ด ได้เป็นอย่างดี และผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัย ในการบริโภค จึงอยาก
ให้เทศบาลเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


