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แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
    1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด ตั้งอยูํเลขที่ 555 หมูํที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ๎านเป็ด อ าเภอเมือง
ขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน ตั้งอยูํบนที่ราบสูงโคราชอยูํระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 16o24 /–16 o28/ เหนือและเส๎น
แวงที่ 102 o41/– 102 o49/ ตะวันออก อยูํหํางจากจังหวัดขอนแกํนโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข12  (สายขอนแกํน–ชุมแพ)ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไรํ
โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตํอกับต าบลแดงใหญํ, ต าบลศิลาและเทศบาลนครขอนแกํน 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับเทศบาลนครขอนแกํน 
ทิศใต๎  ติดตํอกับต าบลเมืองเกํา 
ทิศตะวันตก  ติดตํอกับต าบลบ๎านหว๎าและต าบลบ๎านทุํม 

 

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่ ว ไปเป็นที่ ร าบสู งมี พ้ืนที่ สู งทางด๎ านทิศ เหนือบริ เ วณพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแกํนลาดเทไปทางด๎านทิศตะวันตกเฉียงใต๎ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุํม  มีแหลํงแมํน้ าธรรมชาติ
ขนาดใหญํที่ส าคัญคือ บึงหนองโคตร, บึงกีและแกํงน้ าต๎อน ซึ่งอยูํตอนลํางสุดพ้ืนที่สูงกวําระดับน้ าทะเล
ปานกลางโดยเฉลี่ย 153-203 เมตร 

       1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปของต าบลบ๎านเป็ดเป็นอากาศร๎อนชื้นประกอบด๎วย  3 ฤดู  คือ 
 ฤดูร๎อน  เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
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    1.4 ที่ตั้งและจ านวนของหมู่บ้าน 
  จ านวนหมูํบ๎านในเขตเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด มีทั้งหมด  จ านวน 23 หมูํบ๎านครอบคลุมพ้ืนที่   
45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไรํ  ประกอบด๎วย  
 

1. ตารางแสดงจ านวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน (ไร ่) 

1 บ๎านเป็ด 1,575 
2 บ๎านเป็ด 1,800 
3 บ๎านเป็ด 2,137 
4 บ๎านโคกฟันโปง 1,797 
5 บ๎านหัวทุงํ 1,197 
6 บ๎านค าไฮ 500 
7 บ๎านกอก 787 
8 บ๎านหนองโจด 2,000 
9 บ๎านหนองขาม 1,050 
10 บ๎านค าไฮ 411 
11 บ๎านสันตสิุข 1,125 
12 บ๎านกอกน๎อย 500 
13 บ๎านพรสวรรค์ 812 
14 บ๎านหัวทุงํนคร 2,000 
15 บ๎านหนองขาม 1,125 
16 บ๎านแกํนพะยอม 1,150 
17 บ๎านเดชา 1,250 
18 บ๎านเป็ด 1,565 
19 บ๎านกังวาน 643 
20 บ๎านสุภัทรา 1,100 
21 บ๎านโคกฟันโปง 2,584 
22 บ๎านแกํนทอง 750, 
23 บ๎านไทรทอง 831, 
รวม 23  หมู่บ้าน 28,689(ไร่) 
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แผนที่อาณาเขตและแสดงขอบเขตหมู่บ้านของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
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1.5 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   
เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด แบํงชุมชนยํอยออกเป็น  85 ชุมชน ใน 23 หมูํบ๎าน มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู๎แทนชุมชนแตํละชุมชนดังนี้ 
 

›› ตารางแสดงชื่อหมู่บ้านและช่ือชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน (23 หมู่บ้าน) ชื่อชุมชน  (85 ชุมชน) 
1 บ๎านเป็ด 1. ชุมชนวัดทําบึง 

2. ชุมชนรู๎รักสามัคคี 
3. ชุมชนใกล๎วัดพัฒนา 

2 บ๎านเป็ด 1. ชุมชนขัวน๎อย 
2. ชุมชนขัวกฐิน 
3. ชุมชนเจริญสุข 

3 บ๎านเป็ด 1. ชุมชนทุํงนาทอง 1 
2. ชุมชนคุ๎มบ๎านโนนพัฒนา 
3. ชุมชนคุ๎มบือบ๎าน 

4 บ๎านโคกฟันโปง 1. ชุมชนคนไทบ๎าน 
2. ชุมชนคุ๎มหนองโม๎ 
3. ชุมชนกองศรี 
4. ชุมชน วี ไอ พี เจริญสุข 

5 บ๎านหัวทุํง 1. ชุมชนบ๎านหัวทุํง 1 
2. ชุมชนบ๎านหัวทุํง 2 
3. ชุมชนคนพอเพียง 3 
4. ชุมชนหัวทุํงสามัคคี 4 

6 บ๎านค าไฮ 1. ชุมชนคุ๎มสามัคคี 1 
2. ชุมชนค าไฮนคร 2 
3. ชุมชนประชารํวมใจ 3 
4. ชุมชนบ๎านค าไฮ 
 

7 บ๎านกอก 1. ชุมชนบ๎านกอก 1 
2. ชุมชนบ๎านกอก  2 
3. ชุมชนชัยพฤกษ์เลควิว 
4. ชุมชนราชพฤกษ์ 4 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน (23 หมู่บ้าน) ชื่อชุมชน  (85 ชุมชน) 
8 บ๎านหนองโจด 1.ชุมชนบ๎านหนองโจดพัฒนา 1 

2.ชุมชนบ๎านหนองโจดพัฒนา 2 
3. ชุมชนบ๎านหนองโจดพัฒนา 3  
4.ชุมชนดวงตะวัน 
5.ชุมชนเอ้ืออาทร  1 
6.ชุมชนเอ้ืออาทร  2 
7.ชุมชนเอ้ืออาทร  3 
8.ชุมชนเอ้ืออาทร  4 

9 บ๎านหนองขาม 1.ชุมชนทุํงทอง 
2.ชุมชนเสียงสวรรค ์
3.ชุมชนแสนสุข 

10 บ๎านค าไฮ 1.ชุมชนค าไฮ 1 
2.ชุมชนค าไฮ 2 
3.ชุมชนค าไฮ 3 
4.ชุมชนริมบึงหนองโคตร 

11 บ๎านสันติสุข 1.ชุมชนคนท างาน 1 
2.ชุมชนสันติสุข 2 
3.ชุมชนสันติสุข 3 

12 บ๎านกอกน๎อย 1.ชุมชนบ๎านกอกน๎อย 1 
2.ชุมชนบ๎านกอกน๎อย 2 
3.ชุมชนพิมานบุรีบ๎านกอกน๎อย 3 

13 บ๎านพรสวรรค์ 1.ชุมชนบ๎านพรสวรรค์ 
2.ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ 

14 บ๎านหัวทุํงนคร 1.ชุมชนบ๎านหัวทุํงนคร 1 
2. ชุมชนบ๎านหัวทุํงนคร 2 
3.ชุมชนบ๎านหัวทุํงนคร 3 

15 
 

บ๎านหนองขาม 1.ชุมชนบ๎านหนองขาม 1 
2.ชุมชนประชารํวมใจ 
3.ชุมชนซอย 5 ประชาสุขใจ 
4.ชุมชนรัตนาธานี 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน(23 หมู่บ้าน) ชื่อชุมชน  (85 ชุมชน) 
16 บ๎านแกํนพยอม 1.ชุมชนบ๎านแกํนพะยอม 1 

2.ชุมชนบ๎านแกํนพะยอม 2 
3.ชุมชนบ๎านแกํนพะยอม 3 

17 บ๎านเดชา 1. ชุมชนบ๎านเดชา 1 
  2. ชุมชนบ๎านเดชา 2 

3. เอ้ือธรรมศิริการ์เด๎นท์ 
18 บ๎านเป็ด 1.ชุมชนขามแกํนนครพัฒนา 

2.ชุมชนโนนสร๎างสรรค ์
3.ชุมชนไผํทองรํวมใจ 

19 บ๎านกังวาน 1.ชุมชนธนาคาร 
2.ชุมชนแกํนนคร 2 
3.ชุมชนเปรมฤดีมีสุข 
4.ชุมชนกังวาล 

20 บ๎านสุภัทรา 1.ชุมชนบ๎านสุภัทรา 
2.ชุมชนวังทรัพย์สิน 
3.ชุมชนหลังสถาบัน 
4.ชุมชนรํวมใจสามัคคี 
 

21 บ๎านโคกฟันโปง 1.ชุมชนบ๎านโคกฟันโปง 1 
2.ชุมชนบ๎านโคกฟันโปง 2 
3.ชุมชนบ๎านโคกฟันโปง 3 
4.ชุมชนสีตะวัน 
5.ชุมชนพลังสีตะวัน 
6. ชุมนวี ไอ พี โฮม 7 

22 บ๎านแกํนทอง 1.ชุมชนแกํนทองเฟส 1 
2.ชุมชนแกํนทองเฟส 2 
3.ชุมชนนวลหงส์ 
4.ชุมชนรํวมใจสามัคคี 

23 บ๎านไทรทอง 1.ชุมชนไทรทอง 1 
2.ชุมชนไทรทอง 2 
3.ชุมชนไทรทอง 3 
4.ชุมชนไทรทอง 4 
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       1.6 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะสภาพดินสํวนใหญํของต าบลบ๎านเป็ดเป็นดินรํวนปนทราย 

      1.7 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหลํงน้ าธรรมชาติในต าบลบ๎านเป็ด ประกอบด๎วย 

1) บึง  จ านวน  2   แหํง คือ 
1.1 บึงกี่  เป็นหนองน้ าธรรมชาติที่คํูมากับวิถีชีวิตชาวบ๎านเป็ด  ต าบลบ๎านเป็ด  มาแตํ 

โบราณครอบคลุมพ้ืนที่ของหมูํที ่2 และหมูํ 3  บ๎านเป็ด  พ้ืนที่  ไรํ   283 ไรํ  
                  1.2  บึงหนองโคตร หนองน้ าสาธารณะขนาดใหญํ  อยูํระหวํางบ๎านค าไฮ  และ บ๎านไทร
ทองเดิมชื่อวํา ทุํงหนองโคตร เป็นที่ราบลุํมรองรับน้ าฝนที่ไหลมาจากมอดินแดง ประชาชนได๎ใช๎น้ าแหํงนี้
ในการอุปโภคบริโภคและจับสัตว์น้ าเพื่อการด ารงชีพในอดีตที่ผํานมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2461  
หลวงราชธุรกิจ นายอ าเภอเมืองขอนแกํน ได๎เกณฑ์แรงงานราษฎรจากอ าเภอเมืองขอนแกํนและอ าเภอ 
ภูเวียง มาปั้นท านบคูกั้นน้ า และได๎เวนคืนที่ท านาชาวบ๎านมาเป็นของหลวง ชาวบ๎านจึงได๎เรียกหนองน้ า
แหํงนี้วํา “หนองโคตร” ตั้งแตํนั้นมา บึงหนองโคตรมีเนื้อที่ประมาณ 800 ไรํเศษ มีน้ าตลอดท้ังปี         
          2) หนอง  มีจ านวน  7  แหํง  ประกอบด๎วย หนองครอง บ๎านโคกฟันโปง  ม .21,  หนองหมุํน 
บ๎านสันติสุข ม.11, หนองจิก   บ๎านโคกฟันโปง  ม.21,  หนองบํอแก๎ว  ม.12   หนองไฮ   บ๎านค าไฮ,
หนองกอก ม.7 บ๎านกอก  และหนองมันปลา บ๎านค าไฮ  
          3) ฝาย   ฝายชะลอน้ าห๎วยบํอ  ต าบลบ๎านเป็ด  หมูํที่ 1 ,2, 3 และ 18 ตามโครงการประชารัฐ
รํวมใจ สร๎างฝายถวายแมํของแผํนดิน  เป็นฝายที่มีลักษณะรํองแกนลึก ท าด๎วยซอยซีเมนต์บดอัดแนํน  
อยูํใต๎สันฝายลงไปในชั้นใต๎ดิน ความกว๎าง 20 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร สามารถเก็บกักน้ าได๎มากยิ่ งขึ้น 
เก็บน้ าได๎ระยาวกวํา 3 กิโลเมตร เพ่ือใช๎เก็บกักน้ าให๎ไว๎ให๎เกษตรกรต าบลบ๎านเป็ดใช๎เพ่ือการเพาะปลูก
ข๎าวและพืชอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถเก็บน้ าไว๎ใช๎ในหน๎าแล๎ง 

    1.8 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เนื่องจากเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด โดยสํวนมากเป็นเขตชุมชนกึ่งเมือง ซึ่งประกอบ 
ไปด๎วย ที่อยูํอาศัย หมูํบ๎านจัดสรร พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ จึงไมํมีพ้ืนที่ป่าไม๎  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 
          ต าบลบ๎านเป็ด แยกออกจากต าบลเมืองเกํา อ าเภอเมืองขอนแกํน  จังหวัดขอนแกํน กํอตั้งครั้งแรก
เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเป็ด  เมื่อปี พ.ศ. 2539  ได๎ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด เมื่อ
วันที่  15  พฤศจิกายน  2547   เป็นต าบลที่ตั้งอยูํในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองขอนแกํน  เดิมที่ท า
การตั้งอยูํที่สถานีอนามัย ต าบลบ๎านเป็ด  ปี พ.ศ. 2540  ได๎ย๎ายที่ท าการมาอยูํที่หมูํ  2  ต าบลบ๎านเป็ด   
ณ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลบ๎านเป็ด และได๎ท าการจัดซื้อท่ีดินบริเวณ หมูํ  2  ใกล๎กับที่ท าการ
เดิม จ านวน 8 ไรํ 28 ตารางวา เพ่ือท าการกํอสร๎างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ๎านเป็ดแหํงใหมํ     
โดยได๎ย๎ายเข๎าที่ท าการแหํงใหมํ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2552 จนถึงปัจจุบัน 
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   เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต  จ านวน  23 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 เขต 1    ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน  
   หมูํที่ 1 บ๎านเป็ด นายพิเชษฐ์ บุญจวง ผู๎ใหญํบ๎าน 
   หมูํที่ 2 บ๎านเป็ด นายจรรโลง     หาญสุริย์ ผู๎ใหญํบ๎าน  
   หมูํที่ 3 บ๎านเป็ด นายสมหวัง     จันทร์เทพย์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
   หมูํที่ 4 บ๎านโคกฟันโปง นายจ าลอง  สีตัน ผู๎ใหญํบ๎าน 
                หมูํที่ 11    บ๎านสันติสุข นายสุวรรณ  โพคา ผู๎ใหญํบ๎าน 
                หมูํที่ 13 บ๎านพรสวรรค์ นายจรุง รบไพรินทร์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
                หมูํที่ 16 บ๎านแกํนพยอม นายทัศนัย สุขสบาย ก านัน 
                หมูํที่ 17 บ๎านเดชา นายสมภพ อํอนละมัย ผู๎ใหญํบ๎าน 
                หมูํที่ 18  บ๎านเป็ด นายพูนศิลป์ ใจตรง ผู๎ใหญํบ๎าน 
                หมูํที ่21 บ๎านโคกฟันโปง นายบุญทัน สมิงพยัคฆ์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
                หมูํที ่22 บ๎านแกํนทอง นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา ผู๎ใหญํบ๎าน 
  เขต 2   ประกอบด้วย  12  หมู่บ้าน 
   หมูํที่  5    บ๎านหัวทุํง นายประสพ    ภูสีคุณ ผู๎ใหญํบ๎าน 
   หมูํที่  6    บ๎านค าไฮ นายชาญณรงค์  พงษ์โคกสี ผู๎ใหญํบ๎าน  
   หมูํที่  7    บ๎านกอก นายสังคม พรมเฮียง ผู๎ใหญํบ๎าน 
                หมูํที ่  8    บ๎านหนองโจด นายวิชัย        ศรีคุณลา ผู๎ใหญํบ๎าน 
   หมูํที่  9    บ๎านหนองขาม นายประดุง วังขันธ์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
   หมูํที่  10  บ๎านค าไฮ                  นายสุนันท์ บุญจวง ผู๎ใหญํบ๎าน 
  หมูํที่  12  บ๎านกอกน๎อย นายสืบศักดิ์ สาผิว ผู๎ใหญํบ๎าน 
                หมูํที่  14  บ๎านหัวทุํงนคร นายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสร ผู๎ใหญํบ๎าน 
   หมูํที่  15  บ๎านหนองขาม นายธงศิลป์     ชารีโชติ ผู๎ใหญํบ๎าน 
   หมูํที่  19  บ๎านกังวาน                นางจิรนันท์     โคตรลุน ผู๎ใหญํบ๎าน 
  หมูํที่  20  บ๎านสุภัทรา นายศตวรรษ ชาญญานนท์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
  หมูํที่  23  บ๎านไทรทอง นายสมใจ  ราโช ผู๎ใหญํบ๎าน 
 2.2 การเลือกตั้ง 
 เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  แบํงเขตการเลือกตั้งเป็น    2 เขต   คือ 
               เขตเลือกตั้งที่ 1  จ านวน 11 หมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1,2,3,4,11,13,16,17,18,21 และ หมูํที่ 22 
               เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 12 หมูํบ๎าน คือ  หมูํที่ 5,6,7,8,9,10,12,14,15,19,20 และ หมูํที่ 23 
                 นายกเทศมนตรีต าบลบ๎านเป็ด มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการด ารงต าแหนํง 4 ปี            
มีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ที่ปรึกษาสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลมาจากการแตํงตั้ง   
                 สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง  มี 2 เขต  เขตละ 6 คน วาระ 4 ปี 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  ตารางแสดง จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
(หลัง) 

จ านวนประชากร รวมทั้งหมด 
( คน ) ชาย หญิง 

1 392 534 558 1,092 
2 891 1,023 1,422 2,445 
3 308 432 471 903 
4 667 851 872 1,723 
5 775 522 582 1,104 
6 806 782 906 1,688 
7 1,974 1,399 1,720 3,119 
8 3,259 2,470 2,698 5,168 
9 820 753 792 1,545 
10 509 433 465 898 
11 869 740 838 1,578 
12 1,172 816 854 1,670 
13 407 287 301 588 
14 1,337 974 1,174 2,148 
15 1,259 972 1,107     2,079 
16 989 783 967 1,750 
17 939 530 613 1,143 
18 276 465 476 941    
19 1,141 737 826 1,563 
20 1,082 708 779 1,487 
21 1,689 1,424 1,666 3,090 
22 1,287 1,151 1,374 2,525 
23 1,075 678 740 1,418 
รวม 23,923 19,464 22,201 41,665 

 

ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประจ าเดือนกันยายน  2559 
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  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  23,923 ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น 41,665 คน 
 มีความหนาแนํนเฉลี่ย  926 คน/ตารางกิโลเมตร 
 ประชากรมีรายได๎เฉลี่ย  120,435 บาท/ปี 

 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น๎อยกวํา 1 ปี 238 186 424 

1 – 10 ปี  2,615 2,307 4,922 
11 – 20 ปี 2,554 2,863 5,417 
21 – 30 ปี 2,874 3,385 6,259 
31 – 40 ปี 3,422 4,139 7,561 
41 – 50 ปี 3,346 4,167 7,513 
51 – 60 ปี 2,444 2,980 5,424 
61 – 70 ปี 1,250 1,381 2,631 
71 – 80 ปี 448 571 1,019 
81 – 90 ปี 103 170 273 
91 – 100 ปี 10 27 37 

มากกวํา 100 ปี - 1 1 

ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประจ าเดือนกันยายน  2559 
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สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร 

ประชากรย้อนหลัง 3 ปี (ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2558) 
 

หมูท่ี ่
 

ปี พ.ศ. 2556 
 

ปี พ.ศ. 2557 
 

ปี พ.ศ. 2558 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปี 2556 – 

2558 

1 519 529 1,048 525 539 1,064 522 548 1,070 เพิ่มขึ้น 2.09 

2 957 1,286 2,243 999 2315 2315 1,027 1,383 2,410 เพิ่มขึ้น 7.44 

3 450 472 922 453 926 926 441 474 915 ลดลง 0.75 

4 778 829 1,607 814 1652 1652 834 858 1,692 เพิ่มขึ้น 5.28 

5 513 574 1,087 519 1098 1098 518 571 1,089 เพิ่มขึ้น 0.18 

6 793 912 1,705 783 1688 1688 786 908 1,694 ลดลง 0.64 

7 1,330 1,645 2,975 1382 3083 3083 1,399 1,735 3,134 เพิ่มขึ้น 5.34 

8 2,230 2,478 4,708 2292 4836 4836 2,378 2,646 5,024 เพิ่มขึ้น 6.71 

9 686 704 1,390 717 1462 1462 743 775 1,518 เพิ่มขึ้น 9.20 

10 440 468 908 441 905 905 435 467 902 ลดลง 0.66 

11 726 799 1,525 750 1,563 1,563 736 835 1,571 เพิ่มขึ้น 3.01 

12 721 771 1,492 762 1,573 1,573 792 842 1,634 เพิ่มขึ้น 9.51 

13 259 266 525 885 569 569 280 288 568 เพิ่มขึ้น 8.19 

14 758 840 1,598 862 1,855 1,855 941 1,114 2,055 เพิ่มขึ้น 2.85 

15 848 960 1,808 887 1,913 1913 933 1,059 1,992 เพิ่มขึ้น 6.30 

16 674 831 1,505 705 1,574 1574 757 922 1,679 เพิ่มขึ้น 11.56 

17 505 568 1,073 517 1,106 1106 515 600 1,115 เพิ่มขึ้น 3.91 

18 474 476 950 480 932 932 475 476 951 เพิ่มขึ้น 0.10 

19 647 705 1,325 678 1,453 1453 713 798 1,511 เพิ่มขึ้น 14.03 

20 587 684 1,271 646 1,361 1,361 689 737 1,426 เพิ่มขึ้น 12.19 

21 1,290 1,584 2,874 1,345 2,980 2,980 1,380 1,661 3,041 เพิ่มขึ้น 5.81 

22 1,023 1,261 2,284 1,073 2,396 2,396 1,104 1,358 2,462 เพิ่มขึ้น 7.79 

23 648 712 1,360 666 1,393 1,396 667 737 1,404 เพิ่มขึ้น 3.23 

รวม 17,856 20,354 38,210 18,581 21,136 39,717 19,065 21,792 40,857 เพิ่มขึ้น 6.92 
 
ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเปด็   
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
1) การศึกษา มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ดังนี้ 
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อสถานศึกษา 

 
พื้นที่(ไร่) 

 
ที่ตั้ง 

 
เปิดสอน
ระดับ 

 
จ านวน
(ครู) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน
(ห้อง) 

 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด 

 294 ม.2 ปฐมวัย 3 85 2 082-8358815 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
โคกฟันโปง 

40 ตรว. ม.21 บ๎าน
โคกฟันโปง 

ปฐมวัย 1 50 1 086-1108180 

3 โรงเรียนเทศบาล 
บ๎านเป็ด 

 294 
ม.2 

อ.1 - ป.3 3 205 7 091-8695926 

 

สถานศึกษานอกสังกัด 

 
ล าดับ 

 
ชื่อสถานศึกษา พื้นที่(ไร่) 

 
ที่ตั้ง 

เปิดสอน
ระดับ 

จ านวน
(ครู) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน
(ห้อง) 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนบ๎านค าไฮหัวทํุง
ประชาบ ารุง 

24 ไรํ ม.23บ๎าน
ไทรทอง 

ปฐมวัย- 
ป.6 

10 81 8 081-7684587 

2 โรงเรียนบ๎านหนองขาม
ประชาบ ารุง 

3ไรํ 3งาน
23 ตรว. 

ม.9บ๎าน
หนองขาม 

ปฐมวัย- 
ป.6 

6 113 8 081-3928428 

3 โรงเรียนบ๎านเป็ด 
(ทําบึงประชาสงเคราะห์) 

8 ไรํ ม.1 
บ๎านเป็ด 

ปฐมวัย- 
ป.6 

11 194 8 094--3075500 

4 โรงเรียนบ๎านกอก 4ไรํ 1งาน 
44 ตรว. 

ม.7 
บ๎านกอก 

ปฐมวัย– 
ป.6 

8 96 8 080-7431425 

5 โรงเรียนบ๎านโคกฟันโปง 14ไรํ 3งาน  
 44 ตรว. 

ม.21บ๎าน
โคกฟันโปง 

ปฐมวัย-ป.
6 

10 135 8 086-8522307 

6 โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี 4 ไรํ 116/1 
ม.20 

อ.1–ป.6 17 275 11 043-468311-2 

7 โรงเรียนอนุบาลกุลสิริ 4 ไรํ 528/25 ม.
22 

เนอสเซอร์-
ปฐมวัย 

7 101 6 043-344175-6 

8 โรงเรียนขอนแกํนวิทยาลัย 51 ไรํ 
3 งาน 

242 ม.2 ม.1-ม.6 17 157 6 043-423069 
 

9 โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย 
2 

17ไรํ 2งาน 
57ตรว. 

ม.7 
บ๎านกอก 

ม.1-ม.6 25 324 12 043-325671-2 

10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี 

45 ไรํ 354 ม.2 ปริญญาตรี 39 835 15 043-423210-1 
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ล าดับ 

 
ชื่อสถานศึกษา พื้นที่(ไร่) 

 
ที่ตั้ง 

เปิดสอน
ระดับ 

จ านวน
(ครู) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน
(ห้อง) 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

11 โรงเรียนการศึกษา 
คนตาบอดขอนแกํน 

12 ไรํ 214 
ม.10 

อนุบาล1-
ป.6 

12 108 16 043-242098/
239499ตํอ10อ 

12 วิทยาลัยเทคโนโลยี่ 
คุวานันท์ 

19 ไรํ 23 
ม.16 

ปวช.-ปวส. 14 353 20 043-423863 

13 โรงเรียนเพ็ญบุรี 8 ไรํ 2 งาน 
54 ตร.ว. 

 

186 
ม.21 

เตรียมนุบาล 
ถึงป.6 

19 200 8 043-423690 
095-6728357 

14 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 6 ขอนแกํน 

37 ไรํ 151 ม.21 
บ๎านโคก
ฟันโปง 

ฝึกอาชีพ 30 117 12 043-468231/ 
043-468234 

 

4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านเป็ด จ านวน   1 แหํง 
          ศูนย์บริการสาธารณสุขหัวทุํง ทต.บ๎านเป็ด   จ านวน   1 แหํง    ชั้นบน 
          ศูนย์แพทย์หัวทุํง เครือขําย รพ.ขอนแกํน    จ านวน   1       แหํง     ชั้นลําง 
          ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน   23       แหํง 
          ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  29 แหํง 
          คลินิก     จ านวน  24 แหํง 

          กลุํมสตร ี                      จ านวน    375    คน 
          กลุํมอสม.             จ านวน  398     คน 

กลุํมแกนน าการออกก าลังกาย                จ านวน   230     คน 
 

 4.3 อาชญากรรม 
  ต าบลบ๎านเป็ดอยูํในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรบ๎านเป็ด  ประกอบกับแตํละ
หมูํบ๎าน  มีอาสาสมัครต ารวจบ๎าน ชุดรักษาความสงบหมูํบ๎าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ๎งเบาะแสและ
ข๎อมูลขําวสารให๎กับทางราชการทราบอยูํตลอดเวลาท าให๎ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อยูํในระดับน๎อย 

 4.4 ยาเสพติด 
  ต าบลบ๎านเป็ด ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ๎าง  รับราชการและอาชีพอ่ืนๆ 
แตํเนื่องจากพ้ืนที่อยูํในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรบ๎านเป็ด  คอยสอดสํองดูแลและหาเบาะแส
ผู๎กระท าผิดอยูํเป็นประจ า ชุดรักษาความสงบหมูํบ๎าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ๎งเบาะแสและข๎อมูล
ขําวสารให๎กับทางราชการท าให๎ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามล าดับ 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
         เทศบาลต าบลบ๎านเป็ดได๎ด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์ ด๎วยการมอบเบี้ยยังชีพตามนโยบายของ
รัฐบาล  คือ 

          ผู้สูงอายุ ให๎ความชํวยเหลือด๎วยการมอบเบี้ยยังชีพ จ านวน   3,222  คน 
             จ านวนเงินเบี้ยยังชีพ     2,098,700    บาท/เดือน  
          ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให๎ความชํวยเหลือด๎วยการมอบเบี้ยยังชีพจ านวน   498  คน 
                           จ านวนเงินเบี้ยยังชีพ     403,200    บาท/เดือน 
          ผู้ป่วยเอดส์ ให๎ความชํวยเหลือด๎วยการมอบเบี้ยยังชีพ จ านวน   19   คน                  

จ านวนเงินเบี้ยยังชีพ      15,200    บาท/เดือน 
ที่มา: งานพัฒนาชมุชน เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ณ  เดือนตุลาคม 2559 

 

  เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก   
แรกเกิด ประสานการรับบัตรผู๎พิการอีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน  และเริ่มด าเนินการจัดระบบ
การด าเนินงานดูแลระยะยาวส าหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง รํวมกับ 4 หนํวยงาน ประกอบด๎วย วิทยาลัย
พยาบาล  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านเป็ด เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด และศูนย์ดูแลผู๎สูงอายุต าบล
บ๎านเป็ด  ซึ่งมีเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ติดตามผู๎สูงอายุ ติดบ๎านติดเตียง กลุํมผู๎สูงอายุติด
สังคม  ซึ่งจะเน๎นสร๎างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค จ านวนกลุํม  ดังนี้ 
                            กลุํมแกนน าผู๎สูงอายุ         จ านวน      115     คน 
                            กลุํมแกนน าคนพิการ        จ านวน        23     คน 
                            กลุํมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ (อผส)   จ านวน        30     คน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  มีเส๎นทางการคมนาคม  ดังนี้ 
  1)  ถนนสายหลัก จ านวน 6 สาย รวมระยะทาง 19,750 กิโลเมตร  แยกเป็น 
 ถนนสายหลัก   

ล าดับ
ที ่

รายการ ประเภทถนน จ านวน
(สาย) 

ความยาว 
(กม.) 

1. บ๎านกอก – บ๎านหนองโจด ค.ส.ล. 1 1,450 
2. แยกทางหลวงหมายเลข 12–บ๎านเป็ด ลาดยาง 1 1,800 
3. แยกทางหลวงหมายเลข 12–หน๎าคํายสีหราชเดโชชัย ลาดยาง 1 2,000 
4. แยกทางหลวงหมายเลข 1231– บ๎านโคกฟันโปง ลาดยาง 1 2,100 
5. แยกทางหลวง หมายเลข 230– บ๎านไทรทอง ลาดยาง/ ค.ส.ล 1 4,600 
6. บ๎านศรีฐาน – บ๎านเป็ด (ถนนศรีจันทร์) ลาดยาง 1 7,800 
  

 
รวม 6  สาย 19,750 กม. 
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              2) ถนนสายรอง  เป็นถนนภายในหมูํบ๎าน จ านวน 403 สาย รวมระยะทาง 117,427.33 
กิโลเมตร  แยกเป็น 
 ถนนสายรอง  

ที่มา  กองช่างเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 

       5.2 ด้านสาธารณูปโภค 
           1) ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
1.  โคมไฟโซเดียม 108 ต๎น 
2. โคมไฟแสงจันทร์ 8 หลอด 
3. โคมไฟนีออน   40  วัตต์ 2,034 หลอด 
4. โคมไฟนีออน   20  วัตต์ - หลอด 
5. เสาไฟ  Highmast 3 ต๎น 

 

ที่มา: กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  เมษายน 2559 
  การไฟฟ้า 

 เทศบาลต าบลบ๎านเป็ดอยูํในเขตบริการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกํนซึ่งผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังน้ าของเขื่อนอุบลรัตน์และพลังงานความร๎อนในเขตอ าเภอน้ าพอง        
ทุกหมูํบ๎านมีไฟฟ้าใช๎ 

   2). การประปา 
         ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  ใช๎น้ าประปาจากการประปาสํวนภูมิภาค สาขา
ขอนแกํน เป็นสํวนใหญํ จากข๎อมูลการประปาสํวนภูมิภาคสาขาขอนแกํน  เมื่อเดือนมีนาคม   
2559 
                       จ านวนผู๎ใช๎น้ าประปา ทั้งหมด                17,373    ราย 
                         ปริมาณหนํวยน้ าเฉลี่ยปัจจุบัน              298,314    ลบ.ม.   
                         ปริมาณครัวเรือน 23,545 ครัวเรือน     คิดเป็นร๎อยละ  73.79 

การประปาสํวนภูมิภาคในเขตเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  มีการให๎บริการจ าหนํายน้ าประปาหมูํบ๎าน
ให๎กับประชาชน จ านวน  23  หมูํบ๎าน  
      

ล าดับที่ ประเภทถนน จ านวน(สาย) ความยาว (กม.) 
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 245 75,650.50 
2. ถนนลาดยาง 16 35,170 
3. ถนนลูกรัง 142 6,600.83 
                                  รวม 403 สาย 117,427.33  กม. 
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 5.3  ด้านโทรคมนาคม 
            1) โทรศัพท์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  มีการสื่อสารที่ส าคัญ ได๎แกํ ทางโทรศัพท์บ๎านและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือขํายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ได๎แกํ  AIS, DTAC, 
TRUE สัญญาณเสาโทรศัพท์จ านวน  10  แหํง 
           2)  จดหมาย /พัสดุภัณฑ์ 
                 มีที่ท าการไปรษณีย์ของเอกชนให๎บริการในพ้ืนที่จ านวน  3  ที่  
                           - บ๎านกอก ม.7         บ๎านค าไฮ ม.10          และบ๎านไทรทอง  ม.23  
           3) บริการประชาชน/ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร 

           ต๎ู ATM    จ านวน  40 แหํง  
           เว็ปไซด์เทศบาลต าบลบ๎านเป็ดWWW.banped.org 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
          ประชากรประกอบอาชีพหลายอยําง เชํน ท าการเกษตร รับราชการและอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องจากมี
เขตติดตํอพ้ืนที่เทศบาลนครขอนแกํน ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎าง เชํน ชํางปูน ชํางไม๎ ชํางทาสี 
กรรมกรและรับจ๎างทั่วไป 
    6.1 รายได้   ประชากรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  ประกอบอาชีพหลากหลาย  เชํน
เกษตรกรรม รับราชการ วิสาหกิจ  บริษัท/ห๎างร๎าน รับจ๎างทั่วไป ค๎าขาย และอาชีพอ่ืนๆ 

   รายได๎เฉลี่ยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด ตามเกณฑ์ จปฐ. ประจ าปี 2559  มีรายได๎
เฉลี่ย 120,435 บาท/คน/ปี รายได๎ครัวเรือนเฉลี่ย 353,129 บาท/ครัวเรือน/ปี(จากประชากรที่ส ารวจ
จ านวน 13,605 คน) แยกเป็นรายหมูํบ๎าน ดังนี้ 

 

ข้อมูลภาพรวม ระดับต าบล  ปี 2559 

หมู่ที ่
รายได้เฉลี่ย (ตามเกณฑ์ จปฐ.ปี  2559) 

รายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) 
หมูํที ่1 บ๎านเป็ด 84,234 282,130 
หมูํที ่2 บ๎านเป็ด 59,302 242041 
หมูํที่ 3 บ๎านเป็ด 87,504 298,187 
หมูํที่ 4 บ๎านโคกฟันโปง 82,951 329,639 
หมูํที่ 5 บ๎านหัวทํุง 90,794 302,648 
หมูํที่ 6 บ๎านค าไฮ 83,547 285,232 
หมูํที่ 7 บ๎านกอก 175,444 485,270 
หมูํที่ 8 บ๎านหนองโจด 99,471 264,708 
หมูํที่ 9 บ๎านหนองขาม 64791 195,320 
หมูํที่ 10 บ๎านค าไฮ 111,404 323,193 
หมูํที่ 11 บ๎านสันติสุข 96,904 370,908 
หมูํที่ 12 บ๎านกอกน๎อย 102,734 265,213 
หมูํที่ 13 บ๎านพรสวรรค์ 176,335 481,405 

http://www.banped.org/
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หมู่ที ่
รายได้เฉลี่ย (ตามเกณฑ์ จปฐ.ปี  2559) 

รายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) 
หมูํที่ 14 บ๎านหัวทํุงนคร 145,985 395,344 
หมูํที่ 15 บ๎านหนองขาม 93,947 252,226 
หมูํที่ 16 บ๎านแกํนพะยอม 341336 532,887 
หมูํที่ 17 บ๎านเดชา 165,579 486,802 
หมูํที่ 18 บ๎านเป็ด 74,050 293,297 
หมูํที่ 19 บ๎านกังวาน 120,420 312,384 
หมูํที่ 20 บ๎านสุภัทรา 224,976 557,154 
หมูํที่ 21 บ๎านโคกฟันโปง 213,580 591,901 
หมูํที่ 22 บ๎านแกํนทอง 133,488 370,982 
หมูํที่ 23 บ๎านไทรทอง 72,956 165,367 

เฉลี่ยรายได้ 120,435 353,129 
ที่มา:งานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองขอนแก่น  เมษายน 2559 

       6.2 อาชีพ 
จ านวนประชากรตามประเภทอาชีพ ปี 2559 

 ข้อมูลภาพรวม  ระดับต าบล 
จังหวัดขอนแกํน  อ าเภอเมืองขอนแกํน ต าบลบ๎านเป็ด เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด 

อาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) คิดเป็น % 
เกษตรกรรม -ท านา 315 348 663 4.87 
เกษตรกรรม -ท าไรํ 7 5 12 0.09 
เกษตรกรรม -ท าสวน 11 8 19 0.14 
เกษตรกรรม -ประมง - - - - 
เกษตรกรรม -ปศุสัตว์ 1 - 1 0.01 
รับราชการ /จนท.ของรัฐ 771 808 1,579 11.61 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 55 46 101 0.74 
พนักงานบริษัท 376 408 784 5.76 
รับจ๎างทั่วไป 2,103 1,728 3,831 28.16 
ค๎าขาย 486 902 1,388 10.20 
ธุรกิจสํวนตัว 396 394 787  5.78 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลําวแล๎ว) 163 379 542 3.98 
ก าลังศึกษา 1,222 1,361 3,583 18.99 
ไมํมีอาชีพ 480 835 1,315                   9.67 

รวมทั้งหมด 6,383 7,222  13,605 100 
ที่มา:  จ านวนประชากรที่ส ารวจ 13,605  คน    (งานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองขอนแก่น) 
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 6.3 การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  มีแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ ประกอบด๎วย 

               บึงกี ่ จ านวน          1       แหํง 
               บึงหนองโคตร                  จ านวน          1       แหํง 
               หาดทรายริมบึงหนองโคตร จ านวน          1       แหํง 
ประวัติความเป็นมา 

 บึงหนองโคตร : เป็นแหลํงน้ าธรรมชาติขนาดใหญํ เดิมชื่อวํา ทุํงหนองโคตร เป็นที่ราบลุํมรองรับ
น้ าฝนที่ไหลมาจากมอดินแดง ประชาชนได๎ใช๎น้ าแหํงนี้ในการอุปโภคบริโภคและจับสัตว์น้ าเพ่ือการด ารงชีพ
ในอดีตที่ผํานมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2461 หลวงราชธุรกิจ นายอ าเภอเมืองขอนแกํน ได๎เกณฑ์แรงงาน
ราษฎรจากอ าเภอเมืองขอนแกํนและอ าเภอภูเวียง มาปั้นท านบคูกั้นน้ า และได๎เวนคืนที่ท านาชาวบ๎านมา
เป็นของหลวง ชาวบ๎านจึงได๎เรียกหนองน้ าแหํงนี้วํา “หนองโคตร” ตั้งแตํนั้นมา บึงหนองโคตรมีเนื้อที่
ประมาณ  900 ไรํ มีน้ าตลอดท้ังปี 
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด: ได๎มีการถมดินพ้ืนที่บริเวณบึงฝั่งด๎านบ๎านไทรทอง หมูํที่ 23 และบ๎าน
ค าไฮ หมูํที่ 10 เป็นลานกว๎างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไรํ เพ่ือปรับปรุงตกแตํงให๎เป็นสถานที่
ทํองเที่ยว พักผํอน สวนสุขภาพ/ออกก าลังกาย มีลานจัดกิจกรรม และจัดงานประเพณีตํางๆ ของต าบล
บ๎านเป็ด มีการปลูกต๎นไม๎ดอกนานาพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมความสายงามให๎กับบึงหนองโคตรมีบรรยากาศที่รํ มรื่น
สวยงาม บึงหนองโคตรมีถนนรอบบึงและมีทัศนียภาพสวยงาม 

สภาพปัจจุบัน 
บึงหนองโคตร:  เป็นสถานที่ทํองเที่ยว พักผํอน ออกก าลังกาย ของชุมชน/หมูํบ๎านและประชาชน

ทั่วไป เพราะมีทางเดิน/วิ่ง มีสนามฟุตบอล มีสนามวอลเลํย์บอล มีลานแอโรบิค มีอุปกรณ์การออกก าลัง
กาย มีสนามเด็กเลํน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและจัดงานประเพณีตํางๆและบริเวณรอบบึงโคตรหนอง
ล๎อมรอบด๎วยบ๎านจัดสรร  เชํน หมูํบ๎านชัยพฤกษ์  หมูํบ๎านชลดา หมูํบ๎านพฤกษานารา  หมูํบ๎านสินธารา 
เป็นต๎น  และมีตลาดชุมชนที่ใหญํที่สุด คือ ตลาดบ๎านค าไฮ  อยูํฝั่งด๎านทิศเหนือของบึงหนองโคตร   

            หาดทรายริมบึงหนองโคตร:  เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  ได๎พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งด๎านทิศเหนือของ  
บึงหนองโคตรเป็นหาดทรายขนาดความยาว  240  เมตร รอบชายหาดปลูกต๎นคูนเป็นทิวแถว เหมาะกับการ
พักผํอนยามเย็น พร๎อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นที่กลําวขานในความสวยงาม   

6.4  การพาณิชย์/ สถานประกอบการ 
1. โรงแรม/รีสอร์ท    จ านวน   21 แหํง 
2. ปั๊มน้ ามัน     จ านวน   16 แหํง 
3. ร๎านแก๏ส     จ านวน    4 แหํง  
4. โรงงาน     จ านวน  21 แหํง 
5. โรงสีข๎าว     จ านวน   8 แหํง 
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6. ร๎านค๎า     จ านวน 688 แหํง 
7. ร๎านอาหาร/คาราโอเกะ   จ านวน 179 แหํง 
8. ร๎านค๎าวัสดุ     จ านวน   44 แหํง 
9. ร๎านเชําวีดีโอ     จ านวน    6 แหํง 
10.อินเตอร์เน็ต/เกมส์/คอมพิวเตอร์        จ านวน  55 แหํง    
11.ร๎านซักรีด     จ านวน  38 แหํง 
12.ร๎านเย็บผ๎า     จ านวน   8 แหํง 
13.ร๎านเสริมสวย     จ านวน  93 แหํง 
14.ร๎านตัดผมชาย    จ านวน  18 แหํง 
15.รับซื้อของเกํา     จ านวน  18 แหํง 
16.ร๎านเชื่อมโลหะ    จ านวน  24 แหํง 
17.คลังสินค๎า     จ านวน  27 แหํง 
18.โรงขนมจีน     จ านวน   5 แหํง 
19.โรงกลึง     จ านวน   4 แหํง 
20.ล๎าง อัด ฉีด     จ านวน   6 แหํง 
21.อูํซํอมรถยนต์     จ านวน  73 แหํง  
22.สนามบิน     จ านวน  11 แหํง 
23.มินิมาร์ท/แฟมิลี่มาร์ท    จ านวน  21 แหํง 
24.SEVEN     จ านวน   7 แหํง 
25.โลตัส     จ านวน   3 แหํง 
26.ร๎านซํอมรถจักรยานยนต์/ปะยาง  จ านวน  41 แหํง 
27.เครื่องปั้นดินเผา    จ านวน   2 แหํง 
28.ร๎านติดตั้งผ๎ามําน    จ านวน   1 แหํง 
29.ร๎านขายเฟอร์นิเจอร์    จ านวน   1 แหํง 
30.อพาร์ทเมนท์     จ านวน  24 แหํง 
31. บ๎านเชํา/ห๎องพัก/หอพัก   จ านวน  351 แหํง 

          32. ร๎านขายยา  จ านวน 29 แหํง 
          33. ร๎านขายรถ  จ านวน  24 แหํง 
          34. ร๎านซํอมอุปกรณ์ไฟฟ้า                      จ านวน  7 แหํง 
          35. ตู๎เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ                 จ านวน  8 แหํง 
          36. ตู๎เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย  จ านวน     8 แหํง 
          37. ตู๎เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน                 จ านวน     7 แหํง 
          38. ตู๎เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย  จ านวน 9 แหํง 
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          39. ตู๎เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ านวน 8 แหํง 
          40. ตู๎เอทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิชย์  จ านวน 13 แหํง 
          41. ร๎านเชําวีซีดี/เชําหนังสือ   จ านวน  7 แหํง 
          42. ตลาดเอกชน   จ านวน  5 แหํง 
          43. ร๎านแอร์   จ านวน    15 แหํง 
          44. ร๎านตัดเสื้อ  จ านวน     8 แหํง 
          45. โรงเรียน/สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน จ านวน    13 แหํง 
          46. ส านักงาน  จ านวน    43 แหํง 
          47. เสารับ-สํงสัญญาณโทรศัพท์  จ านวน    10 แหํง 
          48. หมูํบ๎านจัดสรร  จ านวน    77 หลัง 
          49. คลินิก  จ านวน    24 แหํง 
          50. สนามกีฬา  จ านวน     4 แหํง 
          51. นวดแผนไทย  จ านวน     6 แหํง 
          52. ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า   จ านวน     7 แหํง 
          53. หินแกรนิต  จ านวน     1 แหํง 
          54. โรงพยาบาลสัตว์  จ านวน     1 แหํง 
          55. รับท าเบาะ  จ านวน     1 แหํง 
          56. ร๎านรถเครนรับจ๎าง   จ านวน     1 แหํง 
          57. ร๎านถํายเอกสาร  จ านวน     2 แหํง 
          58. ร๎านอิเลคทรอนิกส์   จ านวน     2 แหํง 
          59. ร๎านซํอมสายพาน  จ านวน     2 แหํง 
          60. ฟิตเนส  จ านวน     1 แหํง    
          61. โรงพิมพ์  จ านวน     3 แหํง 
          62. ประกันชีวิต  จ านวน     1 แหํง 
          63. ร๎านอลูมิเนียม  จ านวน     4 แหํง 
          64. รับท ากรอบรูป   จ านวน     1 แหํง 
          65. รับท าป้าย  จ านวน     2 แหํง 
          66. ร๎านรับจ าน า                                           จ านวน    1 แหํง 
          67. ร๎านขายอุปกรณ์เครื่องดนตรี                        จ านวน    1 แหํง 

ที่มา: งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง   มีนาคม 2559 
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           6.5  กลุ่มอาชีพ   ผลิตภัณฑ์ต าบล (OTOP) 
                 กลุ่มแปรรูปเศษผ้า บ้านโคกฟันโปง  บ๎านเลขที่ 82 หมูํ 4  บ๎านโคกฟันโปง  ต าบล     
บ๎านเป็ด  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกํน  40000 ใช๎เศษผ๎าจากโรงงาน ที่อยูํในต าบลมาคัดแยกแปรรูป
ตามสภาพของชิ้นงานโดยใช๎กี่ทอมือ ใช๎ฝีมือหัตถกรรมและใช๎จักรเย็บผ๎าผนวกกับการใช๎ภูมิปัญญาของ
ท๎องถิ่น 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
              ผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นจะต๎องใช๎ในชีวิตประจ าวัน เนื้อผ๎าดี สีสวย คุณภาพการผลิตดี ราคาถูก 
การตลาดเข๎าถึงผู๎บริโภครับประกันสินค๎าตํอผู๎บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการรับรองจากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2548  ผลิตภัณฑ์ประกอบด๎วย  พรมเช็ดเท๎า ปลอกกลํองทิชชู  
พรมปูที่ นอน  เปลเด็ก  ผ๎ ามํ านมูํลี่  ผ๎ าถู พ้ืน ที่ รองนั่ ง   กระเป๋ าถัก -เย็บหมอนข๎าง  เปลเด็ก  ผ๎ า
เอนกประสงค ์ฯลฯ 
               ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดัปัญจานครแฮนดิคราฟท์  เลขที่  529/232 ม.22 ซอย14 ถนนสีหราชเดโช
ไชย ต.บ๎านเป็ด อ.เมืองขอนแกํน จ.ขอนแกํน 40000  ผลิตสินค๎าโคมไฟประดับผ๎าไทย ผลิตของใช๎ ของ
ประดับตกแตํงและของที่ระลึก 
               ภารดีดอกไม๎ประดิษฐ์   ประเภทผลิตภัณฑ์ ของใช๎ ของประดับตกแตํงและของที่ระลึก 

วิสาหกิจชุมชน 
         สํงเสริมวิสาหกิจชุมชนข๎าวกล๎องงอก (ข๎าวฮางงอก) ประกอบด๎วย ข๎าวไรซ์เบอรี่  ข๎าวสินเหล็ก ข๎าว
สังข์หยด ข๎าวหอมมะลิ ข๎าวเหนียวด า  ซึ่งมีสารอาหารและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ตํอรํางกาย อาทิ  มี
สารกาบา เป็นกรดมะมิโนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นผํานกระบวนการเพาะงอกชํวยรักษาสมดุลในสมอง  ลดความ
วิตกกังวล  ป้องกันอัลไซเมอร์หรือโรคความจ าเสื่อมลดความดัน  ป้องกันมะเร็งล าไส๎ มีสารต๎านอนุมูล
อิสระที่มีประสิทธิภาพสูง นายบุญเที่ยง พลทองสถิต  ประธานกลุํมวิสาหกิจชุมชน   เลขที่  369  หมูํ 4  
บ๎านโคกฟันโปง   ต.บ๎านเป็ด   

สถาบันการเงินชุมชน เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
           จากการรวมตัวกันของชาวบ๎านโคกฟันโปง  หมูํที่ 4 มีการจัดตั้งกลุํม ชื่อวํา กลุํมออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตโคกฟันโปง  เดิมจัดตั้งมีสมาชิกประมาณ 15 คน  มีกรรมการ 9  คน จัดตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม  
2554   ตั้งอยูํบ๎านเลขที่  94  หมูํที่ 4  ต าบลบ๎านเป็ด  อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนในหมูํบ๎านรู๎จักอดออม  และรํวมกันจัดตั้งสถานบันการเงิน    
(ธนาคารชุมชน) เป็นของตนเองซึ่งทุกคนเป็นเจ๎าของ  ได๎พ่ึงพาอาศยในด๎านการเงินเพ่ือพัฒนาอาชีพสร๎าง
รายได๎ให๎มั่นคงสืบไป  และยกฐานะจากกลุํมออมทรัพย์เป็น “สถานบันการเงินชุมชน” เมื่อวันที่  20 
มีนาคม  2557  ภายใต๎การดูแลของธนาคารออมสิน ภาค  11   มี นายบุญเที่ยง  พลทองสถิต           
เป็นประธานกรรมการสถาบันฯ 
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              อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
1. เงินฝากเผื่อเรียก                  อัตราดอกเบี้ย   1 บาท/ปี  
2. เงินฝากประจ าราย 2 ปี          อัตราดอกเบี้ย   3 บาท/ ปี 
3. เงินฝากประจ าราย 3 ปี          อัตราดอกเบี้ย   4 บาท/ปี 
4. เงนิออมสัจจะพิเศษ              อัตราดอกเบี้ย   5 บาท / ปี 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
เงินกู้สามัญ 
1. ระยะกู๎ 1  ปี     อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ   15   บาท/ปี 
2. ระยะกู๎ 3  ปี     อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ   12.5 บาท/ปี 
3. ระยะกู๎ 5  ปี     อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ   12   บาท/ปี 
เงินกู้ฉุกเฉิน 
1. กู๎ไมํเกิน  3  เดือน  อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ  2 บาท / ปี 

 ระยะเวลาเปิดท าการ  วันจันทร์- ศุกร์  เวลา  09.00 -13.00 น.   เสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00 -12.00 น  
 6.6 แรงงาน 
  เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํในต าบลบ๎านเป็ด   มีแรงงานตํางด๎าวที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 4 
สัญชาติ  ได๎แกํ กัมพูชา จ านวน 16 ราย พมํา จ านวน 91 ราย ลาว จ านวน 86 ราย และเวียดนาม จ านวน 
1 ราย (ข๎อมูลส านักงานจัดหางาน จ.ขอนแกํน ตุลาคม 2559) 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 เทศบาลต าบลบ๎านเป็ด  ได๎จัดตั้งจากองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเป็ด เป็นเทศบาลต าบล  
บ๎านเป็ด  เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2547  แบํงการปกครองออกเป็น 2 เขต  จ านวน 23 หมูํบ๎าน  
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 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
(1) บ้านเป็ด  หมู่ที่ 1 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,575 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน      85   ครัวเรือน 
    425   ไรํ      350    กก./ไร ํ   4,500   บาท/ไร ํ     4,200     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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(2) บ้านเป็ด หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,800 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน     120  ครัวเรือน 
   650   ไรํ      350    กก./ไร ํ    4,350   บาท/ไรํ      4,200    บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน           .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน           .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน           .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน           .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน           .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

(3) บ้านเป็ด หมู่ที่ 3 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,137 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน      65  ครัวเรือน 
    325  ไรํ       350   กก./ไร ํ     4,500  บาท/ไรํ     4,250  บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน                .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน                .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน                .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน                 .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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 (4) บ้านโคกฟันโปง   หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,797 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน             .        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

สวน              .        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

สวน              .        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

สวน              .        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

       -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

 (5) บ้านหัวทุ่ง   หมู่ที่ 5  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,197 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน      10   ครัวเรือน 
   100   ไรํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน             .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

(6) บ้านค าไฮ  หมู่ที่ 6  มีพื้นที่ทั้งหมด 500  ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน    21    ครัวเรือน 
   105  ไรํ       280   กก./ไร ํ     1,860  บาท/ไรํ      3,360    บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน พืชสวนอ่ืนๆ  
พืช-ผัก 

     7   ครัวเรือน 
    3    ไรํ         -     กก./ไร ํ      600   บาท/ไรํ       -         บาท/ไรํ 

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

(7) บ้านกอก  หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ทั้งหมด 787   ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

  นอกเขตชลประทาน     13  ครัวเรือน 
   45   ไรํ       35     กก./ไร ํ    500     บาท/ไรํ      3,500    บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

(8) บ้านหนองโจด  หมู่ที่ 8  มีพื้นที่ทั้งหมด   2,000 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน     14    ครัวเรือน 
      5   ไรํ       60     กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน              .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 (9) บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 9  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,050 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน    13    ครัวเรือน 
   185    ไรํ   22,620   กก./ไรํ     1,940  บาท/ไรํ    2,100    บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน พืชสวนอ่ืนๆ 
ผัก 

     2    ครัวเรือน 
     2    ไรํ    500     กก./ไรํ     100    บาท/ไรํ   1,000    บาท/ไรํ 

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

   (10) บ้านค าไฮ  หมู่ที่ 10  มีพื้นที่ทั้งหมด   411 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

    (11) บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 11   มีพื้นที่ทั้งหมด   1,125 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน      10   ครัวเรือน 
     70   ไรํ 100   กก./ไรํ   20,000  บาท/ไร ํ    10,000  บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

        (12) บ้านกอกน้อย  หมู่ที่ 12  มีพื้นที่ทั้งหมด    500 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน     7     ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       400   กก./ไร ํ    2,000   บาท/ไรํ       -      บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

      (13) บ้านพรสวรรค ์ หมู่ที่ 13  มีพื้นที่ทั้งหมด  812 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน    3      ครัวเรือน 
     -     ไรํ     350     กก./ไร ํ     4,200  บาท/ไรํ   3,500     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ    พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
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    (14) บ้านหัวทุ่งนคร  หมู่ที่ 14  มีพื้นที่ทั้งหมด   2,000  ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

    (15) บ้านหนองขาม   หมู่ที่ 15  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,125 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน     2     ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       35     กก./ไร ํ    500    บาท/ไรํ     3,500    บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน พืชสวนอ่ืนๆ 
ผัก แตง และถั่ว . 

    2     ครัวเรือน 
      -    ไรํ        20    กก./ไร ํ    300    บาท/ไรํ     2,400    บาท/ไรํ 

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ 
ข๎าวโพด 

    1    ครัวเรือน 
     20    ไรํ 22,000  กก./ไร ํ     5,000  บาท/ไรํ    25,000   บาท/ไรํ 

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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 (16) บ้านแก่นพยอม  หมู่ที่ 16  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,150 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

     (17) บ้านเดชา   หมู่ที่ 17  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,250 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน     9     ครัวเรือน 
   30     ไรํ       90     กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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    (18) บ้านเป็ด  หมู่ที่ 18  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,565 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน     100  ครัวเรือน 
  1,200   ไรํ       450   กก./ไร ํ   1,200   บาท/ไร ํ     4,000    บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

    (19) บ้านกังวาน  หมู่ที่ 19  มีพื้นที่ทั้งหมด  643 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน      2    ครัวเรือน 
   25    ไรํ     500     กก./ไร ํ    2,000   บาท/ไรํ   10,000   บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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  (20) บ้านสุภัทรา  หมู่ที่ 20  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,100 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไร๎อื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

     (21) บ้านโคกฟันโปง  หมู่ที่ 21  มีพื้นที่ทั้งหมด   2,584 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน      23   ครัวเรือน 
     284  ไรํ       400   กก./ไร ํ   10,000  บาท/ไร ํ    12,000   บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน พืชสวนอ่ืนๆ 
ผัก 

     1   ครัวเรือน 
     2   ไรํ       20     กก./ไร ํ     400    บาท/ไรํ     1,000    บาท/ไรํ 

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ    พืชไรํอื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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   (22) บ้านแก่นทอง   หมู่ที่ 22  มีพื้นที่ทั้งหมด   750 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไร๎อื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

   (23) บ้านไทรทอง   หมู่ที่ 23  มีพื้นที่ทั้งหมด   831 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 
       -   ไร ํ       -       กก./ไร ํ        -     บาท/ไร ํ         -     บาท/ไร ํ

2.2) ท าสวน สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

สวน               .     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.3) ท าไรํ   พืชไร๎อื่นๆ     -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

    -      ครัวเรือน 
      -    ไรํ        -      กก./ไร ํ       -      บาท/ไร ํ       -      บาท/ไร ํ
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
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แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  (1) บ้านเป็ด  หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,575  ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า      0 
2. ห๎วย/ล าธาร 1     20 
3. คลอง      0 
4. หนองน้ า/บึง 2     20 
5. น้ าตก      0 
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  
6.2)                                                 
6.3)  
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แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

  (2) บ้านเป็ด หมู่ที่ 2    มีพื้นที่ทั้งหมด 1,800 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า      0 
2. ห๎วย/ล าธาร 1     20 
3. คลอง      0 
4. หนองน้ า/บึง 2     80 
5. น้ าตก      0 
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  
6.2)                                                 
6.3)  
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  (3) บ้านเป็ด หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,137 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   60  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า      0 
2. ห๎วย/ล าธาร 1     20 
3. คลอง      0 
4. หนองน้ า/บึง 2     25 
5. น้ าตก      0 
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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  (4) บ้านโคกฟันโปง  หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,797 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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  (5) บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 5  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,197 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1      
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  ทํอน้ าดิบ   . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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  (6) บ้านค าไฮ    หมู่ที่ 6  มีพื้นที่ทั้งหมด  500  ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1      
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ 1      
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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                    (7) บ้านกอก  หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ทั้งหมด  787 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  ทํอน้ าดิบ   . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

  (8) บ้านหนองโจด  หมู่ที่ 8  มีพื้นที่ทั้งหมด  2,000 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1     10 
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

               (9) บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 9  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,050 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (10) บ้านค าไฮ  หมู่ที่ 10  มีพื้นที่ทั้งหมด 411 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1      
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (11) บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 11  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,125 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1      
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (12) บ้านกอกน้อย  หมู่ที่ 12  มีพื้นที่ทั้งหมด  500 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (13) บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13  มีพื้นที่ทั้งหมด  812 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร 1      
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (14) บ้านหัวทุ่งนคร  หมู่ที1่4  มีพื้นที่ทั้งหมด  2,000 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1      
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (15) บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 15  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,125 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1     10 
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ 1     10 
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (16) บ้านแก่นพยอม  หมู่ที่ 16  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,150 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (17) บ้านเดชา  หมู่ที่ 17  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,250 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (18) บ้านเป็ด  หมู่ที่ 18  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,565 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร 2      
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1      
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (19) บ้านกังวาน  หมู่ที่ 19  มีพื้นที่ทั้งหมด  643 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (20) บ้านสุภัทรา  หมู่ที่ 20  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,100 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (21) บ้านโคกฟันโปง  หมู่ที่ 21  มีพื้นที่ทั้งหมด  2,584 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1      
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (22) บ้านแก่นทอง  หมู่ที่ 22  มีพื้นที่ทั้งหมด 750 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 (23) บ้านไทรทอง  หมู่ที่ 23  มีพื้นที่ทั้งหมด 831 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แมํน้ า       
2. ห๎วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง 1      
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก๎มลิง       
2. อํางเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2)               .                                  
6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 (1) บ้านเป็ด  หมู่ที่ 1  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,575 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100 
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)   
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

  
 (2) บ้านเป็ด   หมู่ที่ 2  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,800  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100 
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ      30 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)  
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

(3) บ้านเป็ด หมู่ที่ 3  มีพื้นที่ทั้งหมด  2,137 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      97 
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)  
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 (4) บ้านโคกฟันโปง  หมู่ที่ 4  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,797 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

               (5) บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 5    มีพื้นที่ทั้งหมด  1,197  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 (6) บ้านค าไฮ  หมู่ที่ 6   มีพื้นที่ทั้งหมด  500 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

               (7) บ้านกอก  หมู่ที่ 7    มีพื้นที่ทั้งหมด  787  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)  บํอน้ าตื้นสํวนบุคคล     . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
  (8) บ้านหนองโจด  หมู่ที่ 8   มีพื้นที่ทั้งหมด  2,000 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

                 (9) บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 9   มีพื้นที่ทั้งหมด  1,050 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

     90 

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      90 
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
                (10) บ้านค าไฮ  หมู่ที่ 10   มีพื้นที่ทั้งหมด   411 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

                (11) บ้านสันติสุข  หมู่ที ่11    มีพื้นที่ทั้งหมด 1,125  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      80 
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ      10 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

 
 

 
 

    
 

        
                (12) บ้านกอกน้อย  หมู่ที่ 12   มีพื้นที่ทั้งหมด  500  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

              (13 ) บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 13   มีพื้นที่ทั้งหมด  812  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
                (14) บ้านหัวทุ่งนคร  หมู่ที่ 14   มีพื้นที่ทั้งหมด 2,000  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

               (15) บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 15   มีพื้นที่ทั้งหมด  1,125 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
                (16) บ้านแก่นพยอม  หมู่ที่ 16   มีพื้นที่ทั้งหมด 1,150 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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              (17) บ้านเดชา  หมู่ที่ 17   มีพื้นที่ทั้งหมด 1,250 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
                 (18) บ้านเป็ด  หมู่ที่ 18    มีพื้นที่ทั้งหมด 1,565 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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               (19) บ้านกังวาน  หมู่ที่ 19    มีพื้นที่ทั้งหมด  643  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

            
      (20) บ้านสุภัทรา  หมู่ที่ 20   มีพื้นที่ทั้งหมด 1,100 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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              (21) บ้านโคกฟันโปง  หมู่ที่ 21   มีพื้นที่ทั้งหมด 2,584 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
                  (22) บ้านแก่นทอง  หมู่ที่ 22   มีพื้นที่ทั้งหมด 750  ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 
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แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

             (23) บ้านไทรทอง  หมู่ที่ 23   มีพื้นที่ทั้งหมด 831 ไร่   
 มีแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) . 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

      

 
 

8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนสํวนใหญํในเขตเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด ประมาณร๎อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และ
ร๎อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลต าบล
บ๎านเป็ด   ดังนี้   

ล าดับ  

ชื่อวัด 
 

ที่ตั้ง 
จ านวนภิกษุ/

สามเณร 
จ านวน

โบสถ์/ศาลา 
จ านวนเมรุ 

(หลัง) 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 วัดทําบึงบ๎านเป็ด ม. 1 บ๎านเป็ด 10/4 1/1 - 089-5701277 
2 วัดป่าเทพเจริญธรรมบา๎นเป็ด ม.1 บ๎านเป็ด 12/1 2 1  
3 วัดกองศรี ม.4 บ๎านโคกฟันโปง 6 2 1 0868513267 
4 วัดป่าสีตะวัน ม.21 บ๎านโคกฟันโปง 13 4 1 081-0537763 
5 วัดศรีสะอาด ม.5 บ๎านหัวทํุง 5/2 1/2 -  
6 วัดไทรทอง ม.10 บ๎านค าไฮ 9/5 1 1 089-4211809 
7 วัดโมกขวนาราม ม20 บ๎านสุภัทรา 11/2 (ชี) 3 1 086-4502890 
8 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเดชานุเบกษา ม.17 บ๎านเดชา 4 1 - 083-3386388 
9 ส านักสงฆ์มหาจุฬาหนองดินด า ม.22 บ๎านแกํนทองธานี 8/3 2 - 084-6437548 
10 วัดสันติสุขวนาราม ม.11 บ๎านสันติสุข 3/3 1 - 089-4174379 
11 วัดศรีอารามบ๎านกอก ม.7 บ๎านกอก 5 2 - 086-7646453 
12 วัดป่าบ๎านกอก ม.7 บ๎านกอก 8 วิหาร1/4 1 088-3309922 
13 วัดบํอแก๎วสามัคคี ม.12 บ๎านกอกน๎อย 5/1 กุฏิ 4/1 - 081-0590359 
14 วัดสระทอง 2 ม.9 บ๎านหนองขาม 24/6 1/1 1 081-7394481 
15 วัดสระแก๎ว ม.8 บ๎านหนองโจด 10/1 1 -  
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ล าดับ  

ชื่อวัด 
 

ที่ตั้ง 
จ านวนภิกษุ/

สามเณร 
จ านวน

โบสถ์/ศาลา 
จ านวนเมรุ 

(หลัง) 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

16 วัดป่าสัจจธรรม ม.8 บ๎านหนองโจด 9 1 1 089-9411641 
17 วัดภูดิน ม.13 บ๎านพรสวรรค์ 3 1 1  

 8.2 วัฒนธรรม ประเพณี และงานประจ าปี 
งานบุญมหาชาติประจ าปี          ประมาณเดือน          กุมภาพันธ์-เมษายน 
งานประเพณีสงกรานต์          ประมาณเดือน     เมษายน 
งานบุญบั้งไฟประจ าปี          ประมาณเดือน     พฤษภาคม-มิถุนายน 
งานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา         ประมาณเดือน          กรกฎาคม 
งานบุญกฐิน                                    ประมาณเดือน          ตุลาคม 
งานประเพณีลอยกระทง          ประมาณเดือน        พฤศจิกายน 
งานบ๎านเป็ดมินิมาราธอน                    ประมาณเดือน          ธันวาคม 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ “ปราชญ์ชาวบา้น”  
  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ๎านที่ส าคัญในต าบลบ๎านเป็ด   มีดังนี ้
ด้านหัตถกรรม 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ที่อยู่ 
 

ความรู้ที่มี 
1 นางยุพา  คุ๎มตะบุตร 62/2 ม.5 บ๎านหัวทุํง ท าพานบายศรี 
2 นางวัน  พุทธกัลยา 27/1 ม.5 บ๎านหัวทุํง ทอเสื่อ 
3 นายสมร  ชัยรัตนงามเดช 60/1 ม.5 บ๎านหัวทุํง ตกแตํงและประดับผ๎า 
4 นางเปลี่ยง  จันทา 20 ม.8 บ๎านหนองโจด มัดหมี่/ทอผ๎าไหม 
5 นางสุวรรณา  ซิวจ าปา 45/1 ม.5 บ๎านหัวทุํง ตกแตํงและประดับผ๎า 
6 นางกองปี  นามพรม 105 ม.8 บ๎านหนองโจด กระทง/จักสาน 
7 นางสมบัติ  วรธิพรมมา 66 ม.8 บ๎านหนองโจด ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ 
8 นางแหวน  นาค-อก 346 ม.4 บ๎านโคกฟันโปง ทอเสื่อ 
9 นางสหัส    หาญสุริย ์ 239 ม. 18 บ๎านเป็ด ท ากระเป๋า ดอกไม๎ประดิษฐ์ 
10 นายสุพล  แพงงา 190 ม.18 บ๎านเป็ด ตัดกระดาษลายไทย 

ด้านศิลปกรรม / ศิลปะพื้นบ้าน 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ความรู้ที่มี 

1 นายพุธ  โลแก๎ว 18 ม.5 บ๎านหัวทุํง เลํนดนตรี 
2 นางละมุด  นามกุล 214 ม.5 บ๎านหัวทุํง ขับร๎องสรภัญญะ 
3 นายพิเชษฐ์  คุ๎มตะบุตร 62/2 ม.5 บ๎านหัวทุํง ร๎องเพลง วงดนตรี 
4 นายดาว  แวงค า 329 ม.5 บ๎านหัวทุํง ร๎องเพลง 
5 นายพัด  ศรีคุณลา 289 ม.8 บ๎านหนองโจด เป่าแคน 
6 นายค าศรี  โอดพิมพ์ 230 ม.18 บ๎านเป็ด หมอล า/ร๎องเพลง 
7 นางสมหยาด  ชัยมงคล 293 ม.18 บ๎านเป็ด หมอล า/ขับร๎องสรภัญญะ 



71 
 

 
 

เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่ ี  พ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่1 สภ าพท ัว่ ไปและข อ้มลูพ ืน้ฐาน 

8 นายเป้ย  กันหา 177 ม.18 บ๎านเป็ด ดนตรีพื้นบ๎าน(กลองยาว) 
ด้านแพทย์แผนไทย 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ที่อยู่ 
 

ความรู้ที่มี 
1 นางสาวนิตย์  จันทร์พิมพ์ ม.5 บ๎านหัวทุํง นวดแผนไทย 
2 นายสมัย  โพธิ์ลี 106 ม.8 บ๎านหนองโจด นวดแผนไทย 
3 นางพิกุล  ไชยสอน 49 ม.4 บ๎านโคกฟันโปง นวดแผนไทย 
4 นางเข็มทอง  หงษ์กา ม.2 บ๎านเป็ด นวดแผนไทย 
5 นางถิน  อุทธา ม.18 บ๎านเป็ด นวดแผนไทย 

 

ด้านศาสนา / พิธีกรรม 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ที่อยู่ 
 

ความรู้ที่มี 
1 นายแบ๎ง   ปลัดขวา 44 ม.5 บ๎านหัวทุํง ผู๎น าทางศาสนา/บายศรีสูํขวัญ 
2 นายค ามวย  มูลป้อม 35 ม.1 บ๎านเป็ด ผู๎น าทางศาสนา 
3 นายสมัย  โพธิ์ลี 106 ม.8 บ๎านหนองโจด บายศรีสูํขวัญ/ผู๎น าทางศาสนา 
4 นายพัน  นาค-อก 97 ม.4 บ๎านโคกฟันโปง ผ๎น าทางศาสนา/บายศรีสูํขวัญ 
5 นายสายทอง   ดรหลักค า 6 ม.7 บ๎านกอกน๎อย หมอน้ ามนต์ 

 
ด้านเกษตรกรรม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ความรู้ที่มี 
1 นายสมาน   มณีทัพ 186 ม. 5 บ๎านหัวทุํง ท านา 
2 นายสมชาย  คะลา 23/1 ม.8  บ๎านหนองโจด ท าไรํ นา - เกษตร 
3 นายสมใจ  นามกุล 121 ม.5 บ๎านหัวทุํง ท าไรํนาสวนผสม 
4 นายบุญเที่ยง  พลทองสถิตย์ 369 ม.4 บ๎านโคกฟันโปง ท าไรํนาสวนผสม 
5 ส.อ.แสงดาว  ศิริโนนรัง 79 ม.18  บ๎านเป็ด น้ าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
6 นางค ามวย  วงษ์หาญ 254 ม.18 บ๎านเป็ด ปลูกข๎าว-ปลูกไผํ 

  

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
              1)  ผลิตภัณฑ์จากเศษผ๎า  เชํน พรมเช็ดเท๎า ปลอกกลํองทิชชู  พรมปูทีน่อน เปลเด็ก ผ๎ามําน
มูํลี่ ผ๎าถูพ้ืน ที่รองนั่ง  เย็บหมอนข๎าง เปลเด็ก ผ๎าเอนกประสงค์  ของกลุํมแปรรูปเศษผ๎า บ๎านโคกฟันโปง      
               2) โคมไฟประดับผ๎าไทย ของประดับ ของตกแตํงของที่ระลึก  ของ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
ปัญจานครแฮนดิค 
               3) ดอกไม๎ประดิษฐ์  ของใช๎ ของประดับตกแตํงและของท่ีระลึก  ของภารดีดอกไม๎ประดิษฐ์    
               4) ข๎าวไรซ์เบอรี่  ข๎าวสินเหล็ก ข๎าวสังข์หยด ข๎าวหอมมะลิ ข๎าวเหนียวด า ของวิสาหกิจชุมชน
บ๎านโคกฟันโปง 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 

       9.2 ป่าไม้ 
  เนื่องจากเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ๎านเป็ด โดยสํวนมากเป็นเขตชุมชนกึ่งเมือง ซึ่งประกอบ 
ไปด๎วย ที่อยูํอาศัย หมูํบ๎านจัดสรร พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ จึงไมํมีพ้ืนที่ป่าไม๎        

       9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
      คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในต าบลบ๎านเป็ด  คํอนข๎างจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้ า ป่าไม๎ 
จะเห็นได๎ จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถท าการเกษตรได๎ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการ พื้นที่ 
1. บึงกี  บ๎านเป็ด 283 ไรํ  21.40 วา 
2. บึงหนองโคตร    บ๎านค าไฮ 759 ไรํ  6.40 วา 
3. หนองครอง  บ๎านโคกฟันโปง  ม .21 5  ไรํ  61.70 วา 
4. หนองหมุํน  บ๎านสันติสุข  ม .11 23 ไรํ  14.40 วา 
5. หนองจิก   บ๎านโคกฟันโปง  ม.21 25 ไรํ 1 งาน 81.30 วา 
6. หนองบํอแก๎ว  ม.12 5  ไรํ  2 งาน 23.10 วา 
7. หนองไฮ   บ๎านค าไฮ 2 ไรํ 2 งาน 57.20 วา 
8. หนองกอก  ม.7  บ๎านกอก 11 ไรํ 2 งาน 78.30 วา 
9. หนองมันปลา บ๎านค าไฮ 4 ไรํ  3 งาน  70.90 วา 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
      สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557-2560 

  1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ,   พ.ศ.
(2558-2560), พ.ศ.(2559-2561) และ พ.ศ.(2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับ        
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมา
ด าเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถสรุปได้ดังนี้  

›› แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต 44 27 61.36 
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 61 37 60.66 
3.การพัฒนาด้านการเกษตร 2 1 50 
4.การพัฒนาด้านอาชีพและรายได้ 3 1 33.33 
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 75 
6.การพัฒนาด้านการศึกษา 10 4 40 
7.การพัฒนาด้านประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

9 6 66.67 

8.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ 38 25 65.79 
รวม 171 108 63.16 
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›› แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 4 4 100 
2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 41 40 97.56 
3.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 51 40 78.43 
4.การพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 23 22 95.65 
5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

26 20 76.90 

                                         รวม 145 126 86.90 
›› แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 7 7 100 
2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 48 48 100 
3.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 93 91 97.84 
4.การพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 27 27 100 
5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 

21 20 95.23 

รวม 196 193 98.46 
›› แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 6 5 83.33 
2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 48 46 95.83 
3.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 64 61 93.84 
4.การพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา 24 24 100 
5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

21 19 90.47 

รวม 163 155 95.09 
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การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ต้ังงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 20,683,580 19,081,910 19,499,650 41,549,770 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน) ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว 

53,784,580 61,382,050 71,406,380 75,182,420 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน) ใช้
ส อ ย แ ล ะ วั ส ดุ แ ล ะ ห ม ว ด ค่ า
สาธารณูปโภค 

47,841,140 55,512,540 54,541,070 55,043,710 

งบลงทุน 58,540,700 63,995,500 65,129,400 58,448,100 

งบรายจ่ายอื่น - - - - 

งบเงินอุดหนุน 4,150,000 5,028,000 4,423,500 4,776,000 

งบประมาณทั้งสิ้น 185,000,000 205,000,000 215,000,000 235,000,000 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

รายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 16,783,620.05 18,535,160.84 41,186,858.52 - 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน) ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว 

50,276,996.45 57,425,453.74 60,935,553.96 - 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน) ใช้
ส อ ย แ ล ะ วั ส ดุ แ ล ะ ห ม ว ด ค่ า
สาธารณูปโภค 

44,759,471.35 43,706,873.56 40,768,134.15 - 

งบลงทุน 63,500,983.79 63,015,115.80 54,384,180.80 - 

งบรายจ่ายอื่น - 2,902,383.80 - - 

งบเงินอุดหนนุ 4,095,000.00 3,612,000 3,507,000.00 - 

งบประมาณทั้งสิ้น 179,416,071.64 189,196,987.74 200,781,727.43 - 
 
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม  และ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  

ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
           1. เชิงปริมาณ 
              ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

›› แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  171 โครงการ 
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน  108 โครงการ    

         คิดเป็นร้อยละ  63.16 
เทศบาลสามารถน าแผนพัฒนาสามปี ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ได้มากกว่าร้อยละ 50 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 

›› แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  145 โครงการ 
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน  126 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 86.90   

                  เทศบาลสามารถน าแผนพัฒนาสามปี ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
มากกว่าร้อยละ 50 
                 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
                      ›› แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  196 โครงการ 
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน   193 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 98.46 

                  เทศบาลสามารถน าแผนพัฒนาสามปี ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
มากกว่าร้อยละ 50 
                   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
                          แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  163 โครงการ 
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน   155 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 95.09   

                   เทศบาลสามารถน าแผนพัฒนาสามปี ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้มากกว่าร้อยละ 50 
                       โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลยังไม่สามารถด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป          
แต่เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดท าให้ไม่สามารถจะด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เกินกว่าร้อยละ  
50 
 

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีเชิงคุณภาพ  

       การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ในรอบปี พ.ศ.2559  ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดย
พิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องซึ่ง
จ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้  

       1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  -ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ า ไฟฟูา                 
และ อาคาร  
  -ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้ า ฝายชลอน้ า    

         2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
  -ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

         3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  -ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เพ่ือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่   
  -ได้ร่วมกับท้องที่ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือให้ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

         4.ด้านการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว   
  -ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
  -ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

          5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกปุาเพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 
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  -ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสร้างรายได้ ใน
ครัวเรือน 
 
 

         6.ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูสืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  -ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

         7.ด้านการเมืองและการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
  -ได้มีการอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานส่วนราชการอ่ืนๆเพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กร 
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
     ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้นซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
                     1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา 
                     2.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
                     3.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
                     4.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
                     5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
                     6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
                     7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
                     8. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

               ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังนี้ 
                     1. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
                     2. ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค  
                     3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                     4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
                     5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 สามารถด าเนินการได้

มากกว่า ร้อยละ 50 ทั้ง 4 ปี แต่อาจจะยังมีการด าเนินงานในบางส่วน ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน
ในเขตเทศบาลได้หมด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายอย่าง เช่น รัฐบาลไม่โอนงบประมาณตามประมาณการที่ตั้ง
รับไว้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆ ตามที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ทั้งหมด ซึ่ง
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อาจท าให้การก่อสร้างถนนไม่สิ้นสุดสายทาง ท าให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป - มา ท าให้เทศบาลต้องเร่ง
ก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 
    

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -  2559 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 
ปัญหา 
1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
6) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7) เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
อุปสรรค 
1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน
การท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
4)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      

    
 แนวทางการแก้ไข 

  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา

เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
2)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีกล่าวคือ 

ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนา 

สามปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

มากที่สุด  เช่น  ปัญหาน้ าท่วมขัง  ท่อระบายน้ าอุดตัน 
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เทศบาล ต  าบล บา้นเปด็ 
BanpedSubdistrict  Municipality 
 

แผนพฒันา ทอ้งถ ิน่ส ีป่  ีพ.ศ. 2561-2564 
สว่ นท ี ่ 2 สร ปุผล การ พฒันาทอ้งถ ิน่ตามแผนพฒันา ทอ้งถ ิน่(พ.ศ.2557-2 560) 

(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุด 

บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 

2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล 
 3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
           5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล 
 



 

 

ส่วนที่ 3 



80

เทศบาลตาํบลบานเปด
BanpedSubdistrict Municipality

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ พ.ศ. 2561-2564
สวนที่ 3 ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่

สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน และทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผน และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนา ของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชนเอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสราง และรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือคติพจนประจําชาติ“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มี
รายไดสูง อยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุขอยูดีกินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาค และเปน
ธรรมซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไปจะประกอบดวย 6
ยุทธศาสตร ไดแก

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
(1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด คอรรัปชั่น สราง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร จัดการ

ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไข ปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน
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2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจสงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และ สงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ นานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวฒันธรรมและความเขมแข็ง ของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ การบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม
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6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป

(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทย ใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ซึ่งกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปนกรอบท่ีแผนพัฒนาฯ 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาท่ี
กําหนดภายใตระยะเวลา 5 ปตอจากนี้ไป พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาท้ังจากภายนอก
และภายในประเทศท่ีบงชี้ ถึงจุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการ
ท่ีจะผลักดันขับเคลื่อน ใหการพัฒนาในดานตาง ๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป ท้ังนี้โดยไดคํานึงถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป ดังนั้น
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนา
ได ดังนี้

1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง ท่ีมีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต

1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได

1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา

1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา

1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม

1.7 เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทย มีบทบาทและ
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สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก

2. เปาหมายรวม
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ
2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม

ความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และ

ยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนกลุมพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาค

เปาหมายการพัฒนาภาค เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง
1. ภาคเหนือ ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค มูลคาสูง
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง
3. ภาคกลาง    ฐานเศรษฐกิจชั้นนํา
4. ภาคใต       ฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2564

วิสัยทัศน
“ ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การทองเท่ียว และโลจิสติกศ

สูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”

เปาประสงครวม
1. เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน
2. เพ่ิมมูลคาการคา การบริการ และแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก
3. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัด

ตัวช้ีวัดรวม
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด
2. อัตราการขยายตัว รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน

ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมการคา การบริการ และโลจิสติกส
3. ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
(พ.ศ. 2560 – 2564)

วิสัยทัศน (Vision) “ ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเข็มแข็งเปนศูนยกลางการเรียนรู และ
เมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

พันธกิจ ( Mission )

1. เสริมสรางชุมชนใหเข็มแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน
2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
3. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเข็มแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน

การบริการ และการทองเท่ียว
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และระบบปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน
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6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนมีความสมดุล
อยางยั่งยืน

7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการ
ทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร
ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสุขภาวะ
ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ชุมชนเมืองและชนบทอยางท่ัวถึง  และเปนระบบ
1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในเขตเมือง และชุมชนแบบมีสวนรวม
1.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร
1.5 สรางวินัยประชาชน และความรวมมือในการดูแลความ
เปนระเบียบชุมชน การจราจรและการลดอุบัติเหตุ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

2.1 โครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐาน
และท่ัวถึง
2.2 พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน
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สะดวก สะอาดและปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
และเปนศูนยกลางการพัฒนาในดานตางๆอยางสมดุล
2.4 พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสวยงามเหมาะสม
2.5 สนับสนุนชุมชน  หนวยงาน  ผูประกอบการในการพัฒนา ระบบ
สุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของครอบครัว ชุมชน(ถังดักไขมัน
บึงประดิษฐ ตลาด ทางระบาย และการกําจัดของเสีย)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในระบบใหได
มาตรฐานและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับประชาชนทุกเพศวัยอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
3.3 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ
และมุงสูกีฬามืออาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย
3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝมือท่ี
เหมาะสมตรงกับศักยภาพของประชาชน
3.5 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ
3.6 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการ
ใชทักษะชีวิตท่ีดี เห็นคุณคาตนเองและสังคม
3.7 สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ิน และ
ยกระดับทักษะประชาชนในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางย่ังยืน

4.1 บริหารจัดการ  อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและยั่งยืน
4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชนและปาตนน้ําลําธารใหเกิด
ความอุดมสมบูรณ
4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดิน และการบริหารจัดการน้ํา
อยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวม
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
4.5 การสรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.6 สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก  โซลาฟารม
4.6 พัฒนาตนแบบกิจกรรม/สาธิตแนวทางการใชพลังงานทางเลือก
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ใน อปท.ตามศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรอยาง
ย่ังยืน

5.1 พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย(Food Safety)
และสนับสนุนการเกษตรอินทรียเพ่ือภาวะสุขภาพ
5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ี
เหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนท่ี
5.5 สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรู และตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงได
อยางท่ัวถึง เทาเทียมในระดับปฐมภูมิ
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและเขาถึงไดอยาง
ท่ัวถึงเทาเทียม
6.3 สนับสนุนการฟนฟูการแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือก
ตามความเหมาะสม และเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน
6.5 เฝาระวัง ปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหมและการแพรระบาดใน
พ้ืนท่ี และพัฒนาระบบการสงตอรวมกับหนวยบริการท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร ท่ี 7 การเสริมสรางทุนทาง
สังคม ใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
การแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

7.1 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและ
วัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน
7.2 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
7.3 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและ
สามารถแขงขันได
7.4 พัฒนา สงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเท่ียว
7.5 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร ท่ี 8 การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล

8.1 สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน
8.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมใหม ในการปฏิบัติ งานและบริการประชาชน
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อยาง ตอเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร ท่ี 8 การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล

8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
8.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาค
ประชาชน
8.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใส สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา
ในทองถ่ิน

หลักเกณฑและลักษณะโครงการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
จังหวัดขอนแกน

1) ลักษณะของโครงการตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ดังนี้

1.1 เปนโครงการพัฒนาท่ีประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป
ไดประโยชน และไดทําความตกลงกันไว

1.2 สอดคลองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท. พ.ศ. 2548 ขอ 10 (2) ซึ่งเปนโครงการท่ีจําเปนและเกินศักยภาพของเทศบาล/อบต.

2) โครงการประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน  ตองมีความพรอมในดานพ้ืนท่ีดําเนินการ  รูปแบบ
รายละเอียด  ประมาณการ  และระบุพิกัดท่ีตั้งทางภูมิศาสตร

3) โครงการตองสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน

ลักษณะโครงการประสานแผนเพื่อบูรณาการระหวาง อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกน
1. โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม
2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  อุปโภค  บริโภค
3. โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว
5. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
6. โครงการสงเสริมดานการกีฬา
7. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
8. โครงการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
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แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2561 - 2564
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 เปนแผนท่ีแสดงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในอนาคต

เชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีครอบคลุมทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและศักยภาพการพัฒนา
ในระดับพ้ืนท่ีโดยเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา หรือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการพัฒนา
รวมกันระดมความคิดเห็น จนเปนฉันทามติรวมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดขอนแกน
สัมฤทธิ์ผลตามท่ีมุงหวังไว โดยกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดขอนแกนในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2561-2564 ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมุงหวังไวโดยจังหวัดขอนแกนไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ดังนี้

วิสัยทัศนจังหวัดขอนแกน
“ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเช่ือมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศ

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”
พันธกิจจังหวัดขอนแกน (Mission)
1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง คนในชุมชนมีความเปนอยูดวยความผาสุก
2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถสินคาและบริการ  เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการใหตรง

กับความตองการของตลาด
4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดใหเปนศูนยกลางของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปาประสงครวม
1. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม
3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการ

บริหารจัดการอยางยั่งยืน
4. เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน และการบริการจากการเชื่อมโยงในกลุมประเทศอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร   ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แผนงาน ประกอบดวย

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธท่ี 1
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให
มีความม่ันคง และมีความสามารถทางการ
แขงขัน

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร
ภาคบริการ และการทองเท่ียว
แผนงาน
1.แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร
2.แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานปศุสัตว
3.แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานการประมง

กลยุทธท่ี 2
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และSMEs
แผนงาน
1.แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และSMEs

กลยุทธท่ี 3
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค และอุตสาหกรรมสีเขียว
แผนงาน
1.แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว

กลยุทธท่ี 1
พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมท่ีมีคุณภาพ

แผนงาน
1.แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ
2.แผนงานสงเสริมคุณภาพ เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค

กลยุทธท่ี 2
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส
แผนงาน
1.แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2.แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง

กลยุทธท่ี 3
สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข
แผนงาน
1.แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ประชาชน
2.แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข
แผนงาน
3.แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน

กลยุทธท่ี 4
อนุรักษ สรางสรรค สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน
1.แผนงานอนุรักษ สืบสานและพัฒนาองคความรูดานศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.แผนงานสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม

กลยุทธท่ี 1
ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางย่ังยืน

อนุรักษ ฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไม และสัตวปาอยางมีสวนรวม
และมีการใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน
แผนงาน
1.แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา

กลยุทธท่ี 2
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม
แผนงาน
1.แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีสวนรวม

กลยุทธท่ี 3
อนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรน้ําโดยการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม
แผนงาน
1.แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําตนทุน และเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชุมน้ํา
2.แผนงานอนุรักษ รักษา และฟนฟูแหลงน้ําใหมีคุณภาพ
สรางสังคม และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนงาน
1.แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ
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กลยุทธท่ี 1
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สรางความปรองดองสมานฉันท และสงเสริม
ประชาธิปไตย
แผนงาน

1.แผนงานสงเสริมประชาธิปไตย และดํารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติ
แผนงาน
2.แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบ
งานยุติธรรม

กลยุทธท่ี 2
รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน
แผนงาน
1.แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.แผนงานเสริมสรางภูมิคุมกันและความพรอมเผชิญปญหาความ
ม่ันคง
3.แผนงานเสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธี

กลยุทธท่ี 3
ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
แผนงาน
1.แผนงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

กลยุทธท่ี 4
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน
แผนงาน
1.แผนงานปรับปรุงเสนทางหลวงแผนดินสายรอง
2.แผนงานขับข่ีปลอดภัย
3.แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ

กลยุทธท่ี 5
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ

แผนงาน
1.แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝาระวัง



97

เทศบาลตาํบลบานเปด
BanpedSubdistrict Municipality

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ พ.ศ. 2561-2564
สวนที่ 3 ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่

2.แผนงานการปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมและภัยแลง
3.แผนงานดานการฟนฟู บูรณะและเยียวยาเม่ือเกิดภัยพิบัติ

กลยุทธท่ี 1
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพิ่มศักยภาพของ
เมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
แผนงาน
1.แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง
2.แผนงานพัฒนาการขนสง และโลจิสติกส

กลยุทธท่ี 2
เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ
นานาชาติ
แผนงาน
1.แผนงานเพ่ิมศักยภาพดานการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน
2.แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนา และการทองเท่ียว
3.แผนงานสงเสริมการคา และการลงทุน
4.แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ

กลยุทธท่ี 1
สงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม
แผนงาน

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ

1.แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
2.แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผน การนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
3.แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ และอํานวยความ
เปนธรรม

กลยุทธท่ี 2
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารเทศและการสื่อสาร
แผนงาน
1.แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารเทศและการสื่อสาร

กลยุทธท่ี 3
เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงาน
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1.แผนงานพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1 วิสัยทัศนเทศบาลตําบลบานเปด
“ เศรษฐกิจรุงเรือง  บานเมืองนาอยู เชิดชูวัฒนธรรม  กาวล้ําดวยธรรมาภิบาล”

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การคาและการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

2.3 เปาประสงค
เทศบาลตําบลบานเปด มุงหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ซึ่งจะสงผล

ทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีและไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดเปาประสงคเพ่ือให
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนด  ดังนี้

1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนดานการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ีพัฒนาและสรางแหลง
ทองเท่ียว สงเสริมใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย

2. เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหางไกลโรค และอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี ภาคประชาชนมี
ความเขมแข็งมีสวนรวมในการดําเนินงานกับเทศบาล การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน

3. โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคไดมาตรฐาน  ครอบคลุม  ท่ัวถึง และสิ่งปลูก
สรางอ่ืน ในเขตเทศบาลตําบลบานเปดไดมาตรฐาน พรอมตอการใชงาน

4. ยกระดับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ สงเสริมและพัฒนาสถาน ศึกษาในสังกัด เพ่ือเปน
การรองรับ การเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงการสงเสริมปลูกฝงใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงมีความสนใจดานการกีฬา
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5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ  การบรหิารงานของเทศบาลตําบลบานเปดใหมีความ
ถูกตอง  โปรงใส ตรวจสอบได มีการทํางาน  ภายใตกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
โดยเครงครัด

2.4 ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาและการทองเท่ียว

1. จํานวนของประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน
2. จํานวนนักเรียนนักศึกษามีรายไดระหวางปดภาคเรียน
3. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการปรับปรุง
4. รอยละของนักทองเท่ียวท่ีมารวมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนทุกป

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ

1. ควบคุมการระบาดของโรคได ภายใน 48 ชม.
2. จํานวนผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส ผูยากไร และผูดอยโอกาสทางสังคม
ท่ีไดรับการสงเคราะห
3. รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส ผูยากไรและผูดอยโอกาส
พึงพอใจในการบริการ
4. รอยละของประชาชนท่ีรวมรณรงคในการทํากิจกรรม
5. จํานวนโครงการแกไขปญหาและปองกันยาเสพติดภายในชุมชน
6. จํานวนเด็ก,เยาวชนและประชาชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด มีจํานวน
ลดนอยลง
7. จํานวนกิจกรรมดานการอนุรักษ  ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
8. ปญหามลภาวะในชุมชนลดลง
9. รอยละของผูเขารวมประชาคมหมูบานเม่ือเทียบกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในหมูบาน
10. รอยละของจํานวนโครงการจากแผนชุมชนท่ีนํามาบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล
11. คณะกรรมการชุมชนไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพไมนอยกวาปละ 2
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โครงการ
12. จํานวนกิจกรรมท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู รวมคิด
รวมตัดสินใจ เพ่ือสรางความโปรงใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐ
13. ระยะเวลาในการออกระงับอัคคีภัยหลังไดรับแจงเหตุ
14. จํานวน อปพร.ท่ีผานการฝกอบรมและผานเกณฑมาตรฐาน
15. จํานวนอุบัติเหตุเปนศูนย

ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การพัฒนาเมืองและชุมชน
นาอยู

1. ถนน/ทอระบายน้ําไดรับการกอสราง/ปรับปรุง /ซอมแซม บํารุงรักษา
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. ไมนอยกวาปละ 5 สาย
2. ทอระบายน้ําไดรับการขุดลอก ไมนอยกวาปละ 5 สาย
3. จํานวนพ้ืนท่ีของการขยายเขตไฟฟาในเขตตําบลบานเปด
4. จํานวนพ้ืนท่ีของการขยายเขตประปาในเขตตําบลบานเปด
5. จํานวนสิ่งปลูกสรางอ่ืน ท่ีไดรับการกอสราง/ปรับปรุง /ซอมแซม
บํารุงรักษา ไดมาตรฐานและพรอมตอการใช

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา นันทนาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานเกณฑมาตรฐาน
2. จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสงเสริม/สนับสนุนดานการศึกษา
3. จํานวนกิจกรรมดานการการสงเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
4. รอยละของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
5. รอยละของกิจกรรม/โครงการดานการสงเสริมการกีฬา/นันทนาการ/
กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ดานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมภิบาล

1. รอยละของจํานวนพนักงานเทศบาลท่ีผานการฝกอบรม
2. รอยละของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีผานการฝกอบรม
3. เทศบาลมีระบบฐานขอมูลท่ีดี
4. รอยละของบุคลากรมีทักษะดีในการใชโปรแกรมพ้ืนฐาน
5. รอยละของจํานวนเงินเหลือจายจากการประกวดราคาและสอบราคาใน
การจัดซื้อจัดจางเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไว
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6. รอยละของผูมาชําระภาษีเพ่ิมข้ึน/จํานวนลูกหนี้ภาษีลดลง จาก
ปงบประมาณท่ีผานมา
7. รอยละของความพึงพอใจของพนักงานใน อปท.
8. รอยละหรือจํานวนอุปกรณท่ีไดรับการพัฒนา

2.5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร เปาหมาย

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ การคาและการทองเท่ียว

สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ี
พัฒนาและสรางแหลงทองเท่ียว สงเสริมใหเปนท่ีรูจักอยาง
แพรหลาย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคน
และสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี
2. ภาคประชาชนมีความเข็มแข็งและมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานกับเทศบาล
3. พัฒนาประสิทธิภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู

พัฒนาประสิทธิภาพดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค
เพ่ือใหมีความ  สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย   ซึ่งจะเปนการ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา
นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
เทศบาลบานเปดและประชาชนทุกระดับอยางท่ังถึง เปนการ
รองรับ การเขาสูประชาคมอาเซียน
2. สงเสริม ปลูกฝง ใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
รวมถึงมีความสนใจดานการกีฬา

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมภิบาล

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ  การบริหารงานของเทศบาล
ตําบลบานเปด  ใหมีความถูกตอง  โปรงใส  ตรวจสอบได

2.6 กลยุทธ
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เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานเปด จําเปนอยางยิ่งท่ีตองใหความสําคัญในการ
วางบทบาทการพัฒนาเทศบาลตําบลบานเปดในอนาคตอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชน  รวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานเปด เพ่ือท่ีจะใหประชาชน
ไดรับประโยชนสูงสุด จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี สงเสริมการทองเท่ียว  สรางรายไดใหกับประชาชน
2) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร

ทองถ่ิน สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
3) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4) พัฒนา สนับสนุนดานการศึกษาทุกระดับท้ังในและนอกระบบ รวมท้ังดานการกีฬา การทํานุ

บํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
5) สงเสริม และพัฒนาทักษะความรู ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการ

ใหบริการประชาชน เปดโอกาสและชองทางการใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช
ใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
เทศบาลตําบลบานเปด ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน  และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลในดานตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟู การพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจน
การพัฒนาดานการศึกษา  อันเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาท่ียั่งยืนตองดําเนินการควบคูกับการพัฒนาดานสังคม  เศรษฐกิจ ปรับปรุง
สภาพแวดลอมดานตางๆท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน  โดยยึดหลักการมีสวนรวม
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาในระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะหสภาพ
ปญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนา เทศบาลตําบลบาน
เปด จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร คือ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การคาและการทองเท่ียว
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานเปด มุงพัฒนาใน 5 ดาน ไดแก

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การคาและการทองเท่ียว ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬา นันทนาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินและยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

3. การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานเปด  ไดวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินเทศบาล
ตําบลบานเปด จากการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ซึ่งไดรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพปญหา ความตองการและแนวทางแกไขปญหาจากประชาชนในพ้ืนท่ีระดับหมูบานผานกระบวนการจัดทํา
ประชาคมหมูบาน และแผนชุมชน ซึ่งถือวาเปนการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสะทอนมุมมองการพัฒนาจาก
ตัวแทนของชุมชนตางๆ ท่ีมีสวนไดเสียและเขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติการและ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานเปด จึงไดสรุปสาระสําคัญของ
สภาพปญหา แนวทางการแกไขปญหาตามประเด็นยุทธศาสตร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานเปด ปญหา
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานเปดท่ีประสบอยู สามารถจําแนกไดดังนี้

ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ถนนในเขตเทศบาลท่ีมีอยูเดิม บางสายมีสภาพชํารุด เปนหลุมเปนบอ  ทําใหการสัญจร

ไปมาลําบาก และถนนตางระดับทําใหเกิดน้ําทวมเม่ือฝนตกหนัก
2. ไมมีทอระบายน้ํา ทอระบายน้ํา/รางระบายน้ําบางจุดชํารุดไมไดมาตรฐานและเกิดการ

อุดตันทําใหเกิดน้ําทวมขังเม่ือฝนตกหนัก
3. สัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบไมเพียงพอ ทําใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
4. ไมมีน้ําประปา  ไฟฟา   การขยายเขตไมท่ัวถึง
ดานการศึกษา
1. มีเด็กเรรอนและเด็กดอยโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษา
2. เด็กและเยาวชนยังขาดความตื่นตัวในการเขาสูประชาคมอาเซียน
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การเจริญเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีอาศัยอยางหนาแนนทําให

ปริมาณขยะและน้ําเนาเสียเพ่ิมข้ึน
2. ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน
3. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการใชพลังงานอยางประหยัด
ดานสังคม
1. ประชาชนขาดความรูในการปองกันโรค
2. การแพรระบาดของยาเสพติดเขาไปสูชุมชนและกลุมเยาวชนในสถานศึกษา
3. สถานบันเทิงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและสงเสียงรบกวนประชาชนในเวลากลางคืน
4. สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดการคุมครองดานการรักษาพยาบาลและการ

ใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
5. ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนนอกจากจะมีปญหาดานสุขภาพจากความชรา

แลวยังมีปญหาจากความเหงาและขาดการเอาใจใสจากลูกหลาน
6. ปญหาสังคมกมหนา (social ignore) (คือการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ณ ชวงเวลาใด

เวลาหนึ่ง แตไมคุยกันในกิจกรรมท่ีทํารวมกันตรงหนา แตกลับไปสนใจแต Social Network ท่ีอยูในสมารท
โฟนหรือแท็บเล็ตของตนเองมากกวา คุยกันในกลุมสนทนาบางเปนบางครั้ง) ทําใหการสื่อสารแบบเผชิญหนา
ลดนอยลง ไมสนใจสิ่งรอบขาง หรือขาดความระมัดระวัง อาจทําใหเกิดปญหาอุบัติเหตุหรือจราจรเพ่ิมข้ึน ทํา
ใหเด็กสูญเสียการใชชีวิตประจําวันท่ีควรจะเปน เชน เรื่องสัมพันธภาพ การวางตัว ซึ่งเปนจุดเริ่มตนพัฒนาการ
ท่ีสําคัญของวัยรุน และการเลนจนติดเปนนิสัยนั้น จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีแข็งกระดาง

ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
1. ปญหาเงินเฟอ ทําใหคาครองชีพสูงข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชน โดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยหรือตกงาน
2. ประชาชนบางสวนยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพหรือขาดโอกาสเขาสูตลาดแรงงาน

ทําใหขาดการขยายโอกาสของการลงทุน
3. การรวมกลุมอาชีพขาดการบริหารจัดการท่ีดี
4. ขาดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
5. ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1. แนวโนมการเกิดปญหาการกออาชญากรรมและฉกชิงวิ่งราวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากอยูในภาวะ

เงินเฟอเศรษฐกิจตกต่ําและมีประชากรแฝงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
2. ปญหาการขาดวินัยจราจรและการบังคับใชกฎหมายท่ีไมมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิด
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อุบัติเหตุแกผูใชรถใชถนน
3. ประชาชนขาดความรูความเขาใจเบื้องตนในการปองกันภัยตาง ๆ เชน การเกิดอุทกภัย วาต

ภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เปนตน

ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
1. ประชาชนโดยเฉพาะคนรุนใหมขาดสํานึกทางวัฒนธรรมทองถ่ิน
2. เยาวชนและประชาชนใหความสนใจดานศาสนานอยลง
3. ประชาชนบางสวนยังขาดจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง

ดานบริหารจัดการ
1. ประชาชนยังไมเขาใจและใหความรวมมือคอนขางนอยในการเลือกตั้งตางๆ
2. ชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตาง ๆ คอนขางนอยสวนใหญท่ี

เขารวมมักเปนกลุมบุคคลเดิม ๆ ซึ่งมีตําแหนงคณะกรรมการชุมชน หรือ เปน อสม.ของชุมชนอยูแลว

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ
การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลตําบลบานเปด ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรของเทศบาลตําบล
บานเปด อาศัยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) เพ่ือพิจารณาวาการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลบานเปดและพ้ืนท่ีภายในเขต ท่ีผานมานั้นมีจุดแข็งและจุดออนอะไรบาง และประเด็นใด ท่ี
มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานเปด โดยอาศัยหลักการ 4Ms ซึ่งประกอบดวย

1. คน (Man) พิจารณาวามีความพรอมมากนอยเพียงใด และมีจํานวนเพียงพอหรือไมอยางไร
จะชวยใหเกิดการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

2. เงิน (Money) เปนงบประมาณท่ีนํามาใชในการดําเนินการและคาใชจายตาง ๆใชแลวเกิด
ความคุมคากับท่ีลงทุนไหม เพียงพอหรือไม

3. สิ่งของ(Materials) วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชหรือสิ่งของท่ีนํามาใชผลิตและบริการ
รวมถึงอาคารสถานท่ี

4. การจัดการ (Management) ความรูเก่ียวกับการจัดการ เชน การบังคับบัญชา การกําหนด
ขอบขายงาน (Job Description) อํานาจหนาท่ี ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน การกําหนดเวลาท่ีจะ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
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จุดแข็ง (Strength: S)
1.เทศบาลตําบลบานเปดมีการสั่งการตามสายงานการบังคับบัญชาอยางชัดเจน มีคําสั่งแบงงาน

โครงสรางองคกร ครอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับ
เพ่ิมข้ึนหรือถายโอน

2. มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทําแผน การทํางานรวมกับหนวยงานหรือสวน
ราชการอ่ืนๆ

3. ผูบริหารทองถ่ินกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย
4. มีงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐและจัดเก็บเอง โดยสามารถบริหารจัดการ

งบประมาณไดตามอํานาจหนาท่ีภายใตกฏหมายกําหนด
5. บุคลากรของเทศบาลเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ี
6. มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานในสํานักงานเพียงพอและทันสมัย
7. มีบึงหนองโคตร ท่ีมีน้ําตลอดท้ังป

จุดออน (Weakness: W)
1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและจัดเก็บเองไมเพียงพอตอการพัฒนาทองถ่ิน
2. การดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการตางๆ การบูรณาการกับหนวยงานอ่ืน มีความรวมมือคอนขางนอย
3. เทศบาลมีการประชาสัมพันธขาวสารไมท่ัวถึง เนื่องจากมีประชากรมีจํานวนมาก และมีพ้ืนท่ีใน

ความรับผิดชอบกวางขวาง
4. ถนนบางแหงยังไมไดมาตรฐานและเปนหลุมเปนบอ มีพ้ืนท่ีราบลุม ทําใหน้ําทวมขัง
5. ระบบระบายน้ํายังไมท่ัวถึง
6. การรวมกลุมของชุมชน ขาดความเขมแข็ง ไมมีการดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
7. อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช ในการพัฒนาตําบลมีไมเพียงพอ เชน รถขุด เครื่องสูบน้ํา เปนตน
8. บุคลากรบางสวนยังขาดความพรอมในการทํางานและไมชํานาญในงานท่ีทําเทาท่ีควร

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานเปด

อาศัยการวิเคราะหจุดโอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค (Threat: T) ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะหสถานการณท่ีมีอิทธิพลจากภายนอก โดยใชหลัก
“PEST Analysis” ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนในการวิเคราะหและทําความเขาใจ “ภาพรวม” ของ
สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีเชิงกลยุทธ โดย “PEST” ประกอบดวย สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political
Environment: P) ซึ่งเปนการวิเคราะหนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ของภาครัฐท่ีนาจะมีผลท้ังในเชิงบวก
(โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ตอการดําเนินงาน การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic
Environment: E) ซึ่งเปนการวิเคราะหเศรษฐกิจท้ังในและระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน วิเคราะห
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สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Environment: S) ซึ่งเปนการวิเคราะหสภาวะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมถึงโครงสรางทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน และการวิเคราะห
สภาพการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี (Technological Environment: T) ซึ่งเปนการวิเคราะหสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีท่ีจะมีผลตอการดําเนินของเทศบาลตําบลบานเปด เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการ
วิเคราะหสถานการณมาใชประโยชนในการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงและหาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานการณของเทศบาลตําบลบานเปดและเขตพ้ืนท่ี โดยใช
หลักของ “PEST Analysis” ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนในการวิเคราะหและทําความเขาใจ “ภาพรวม”
ของสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีเชิงกลยุทธ เพ่ือประเมินสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี ไดผลดังตารางตอไปนี้

โอกาส(Opportunity: O)

1. มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาล เชน บึงหนองโคตรสามารถทําใหเปน
แหลงทองเท่ียวได อาทิเชน สนามออกกําลังกาย มีเครื่องออกกําลังกายมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของประชาชนท้ังในและนอกเขตเทศบาล สามารถสรางรายไดใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

2. มีการขยายตัวของหมูบานจัดสรรข้ึนเปนจํานวนมาก ทําใหมีการกระจายรายไดในเขตพ้ืนท่ีมากข้ึน
3. เทศบาลตําบลบานเปด มีพ้ืนท่ีใกลเคียงทองถ่ินอ่ืนท่ีมีความพรอมสูง ในดานอุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชท่ีดีและทันสมัย ท่ีจะอํานวยความสะดวก ใหบริการแกประชาชน เชน การบูรณาการทํางานรวมกัน
เรื่องการจัดเก็บขยะ และการระบายน้ําเพ่ือปองกันน้ําทวม

4.เทศบาลมีพ้ืนท่ีใกลเคียงสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงหรือแหลงวิชาการ เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถขอความรวมมือในเชิงวิชาการได

5. การคมนาคมสะดวก โดยมีสนามบินอยูภายในเขตเทศบาลตําบลบานเปด มีถนนหลายเสนตัดผาน
ทําใหการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการท้ังอําเภอและจังหวัดมีความสะดวกรวดเร็ว

6. ผูนําชุมชนและผูนําทองถ่ิน มีการตื่นตัวท่ีจะพัฒนาทองถ่ิน และมีความมุงม่ันท่ีจะรวมปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือบุตรหลานของชาวตําบลบานเปด และมีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานบริการใหความรูแกเด็ก เยาวชน
ในพ้ืนท่ี

7. เปนแหลงพ้ืนท่ี ท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีงานทําเพ่ิมมากข้ึน
กอใหเกิดผลดีแกเทศบาล เพ่ือจัดเก็บรายไดท่ีมากข้ึน ซึ่งนํามาเพ่ือพัฒนาตําบลตอไป

8. มีสถานท่ีจําหนายสินคาของชุมชน เชน ตลาดแลงบานคําไฮ
9. เปนชุมชนเมือง จึงไดรับการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการคอนขางรวดเร็ว

10. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณ มีศาสนสถานในพ้ืนท่ี
จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
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เทศบาลตาํบลบานเปด
BanpedSubdistrict Municipality

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ พ.ศ. 2561-2564
สวนที่ 3 ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่

อุปสรรค(Threat: T)
1. ดานสังคม โดยสวนมากเปนสังคมเมือง ตางคนตางอยู  ชุมชนแออัด การเอ้ือเฟอเผื่อแผลดนอยลง

ขาดความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาตําบล
2. ประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน  ทําใหเกิดปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด
3. การบริหารจัดการ ในการเสนอแนวทางการพัฒนาของภาคประชาชน ยังขาดความรวมมือและ

ขอมูลท่ีแทจริงในการพัฒนาตําบล
4. สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค สงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน
5. การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรภายในเขตเทศบาลตําบลบานเปดอยาง

รวดเร็ว สงผลใหประชาชนมีระดับความตองการในการบริการสาธารณะสูงข้ึน  ทําใหไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง

6. การบริหารงานดานโครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน
7. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง  และสุขภาพออนแอ
8. ปญหาขยะในชุมชน ไมมีสถานท่ีรองรับขยะ ขาดระบบกําจัดขยะท่ีไดมาตรฐาน
9. ความไมชัดเจนของระเบียบกฎหมายและการตีความเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผูตรวจสอบ
10. การประสานงานระหวางเทศบาลกับหนวยกํากับดูแลยังลาชา
11. ชวงเปลี่ยนผานกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม

จากสถานการณภาพรวมกลาวไดวาเทศบาลตําบลบานเปดและเขตภายในพ้ืนท่ีเทศบาลฯอยูใน
สถานภาพท่ีตองรักษาสถานภาพใหคงอยู โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสรุกไปขางหนา ถึงแมวา สถานการณของ
เทศบาลตําบลบานเปดมีบางประเด็นท่ีมีโอกาส ความไดเปรียบท่ีสามารถรุกไปขางหนา แตในขณะเดียวกันก็
ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากความออนแอ และมีปจจัยท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางการดําเนินภารกิจ ดังนั้นเพ่ือให
เทศบาลตําบลบานเปดและพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาลฯ มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนภารกิจไปขางหนาใน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมท่ีซับซอน มีพลวัต จึงตองอาศัยยุทธศาสตรเชิง
รุกในลักษณะของการลดจุดออน เสริมจุดแข็ง และเปลี่ยนโอกาสมาใชเพ่ือกาวขามอุปสรรค ยุทธศาสตรจึงตอง
เริ่มจากการเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งของทองถ่ิน และบุคลากรท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินตอไป



3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานเปด พ.ศ.2561-2564

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

6 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร
การสราง

ความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

และเสรมิสราง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร
การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและความเทา
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร
การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
การปรับสมดลุ
พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับท่ี 12

10 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย

ยุทธศาสตร
การสรางความ

เปนธรรมลดความ
เลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร
การสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ือ

การพัฒนาประเทศสู
ความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร
การเพ่ิมประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ

ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ

โลจสิติกส

ยุทธศาสตร
ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาคเมือง
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ดานการตางประเทศ
ประเทศเพ่ือนบาน

และภมูิภาค

ยท.01



ยุทธศาสตร
จังหวัดขอนแกน

6 ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหมีความมั่นคงและ

มีความสามารถทางการ
แขงขัน

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2
การพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคมท่ีมีคณุภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4
การเสริมสรางความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
4 ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาศักยภาพ

การผลิต การคา
การแปรรปูพืชเศรษฐกิจ

ใหมีความเขมแขง

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2
การสงเสริมการคา
การลงทุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3
การเพ่ิมศักยภาพ

การทองเท่ียวกลุมจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4
การเตรียมความพรอมกลุม
จังหวัดเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5
การเพ่ิมศักยภาพของเมือง

เพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุม
ประเทศอนุภมูิภาค

ลุมนํ้าโขงและอาเซยีน

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 6
การพัฒนาการบรหิาร

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขตจังหวัด
8 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาการศึกษาและ

ศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 4
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 6
การเสริมสรางสุขภาวะ

ยุทธศาสตรท่ี 8
การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ

ภายใตหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 7
การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขันภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรท่ี ๖

เปาประสงคท่ี ๕ เปาประสงคท่ี ๖

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

5 ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1
ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ การคาและ
การทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 2
ดานการพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคณุภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา

นันทนาการ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี

และภมูิปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี 5
ดานการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค
เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนดาน
การพัฒนาอาชีพ
ใหกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีพัฒนา
และสรางแหลง

ทองเท่ียว สงเสริม
ใหเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลาย

เปาประสงค
เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีหางไกลโรค และอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีดี ภาค
ประชาชนมีความเขมแข็งมี
สวนรวมในการดําเนินงาน

กับเทศบาล การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

เปาประสงค
เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

ระบบสาธารณูปโภค
เพ่ือใหมีความ

สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย ซึ่งจะเปน
การรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
ยกระดับการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบ สงเสรมิและพัฒนาสถาน

ศึกษาในสังกัด เพ่ือเปนการรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
รวมถึงการสงเสรมิปลูกฝงให

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
สืบสาน อนุรักษวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
รวมถึงมีความสนใจดานการกีฬา

เปาประสงค
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการ  การบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลบานเปด
ใหมีความถูกตอง  โปรงใส
ตรวจสอบได มีการทํางาน

ภายใตกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด

เปาประสงค
5 เปาประสงค



กลยุทธ
5 กลยุทธ

กลยุทธท่ี 1
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
สงเสริมการทองเท่ียว

สรางรายไดใหกับ
ประชาชน

กลยุทธท่ี 2
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารทองถ่ิน
สรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน
บริหารจดัการดานสิ่งแวดลอม

กลยุทธท่ี 3
พัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบ

สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กลยุทธท่ี 4
พัฒนา สนับสนุนดาน

การศึกษาทุกระดับท้ังในและ
นอกระบบ  รวมท้ังดานการ
กีฬา การทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

กลยุทธท่ี 5
สงเสริม และพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถของ
บุคลากร  พัฒนาปรับปรุง

ระบบการใหบริการประชาชน
เปดโอกาสและชองทางการให

ประชาชนไดรับรูขอมลู
ขาวสาร  จัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชใหเหมาะสมเพียงพอ
สําหรับการปฏิบตัิงาน



กลยุทธท่ี๑๑ กลยุทธท่ี ๑๒กลยุทธท่ี๑๐
แผนงานท่ี ๘ แผนงานท่ี ๙
จํานวน ๕
โครงการ

จํานวน ๑๓
โครงการ

จํานวน ๒๒
โครงการ
แผนงานท่ี ๙

เปาประสงค

แผนงาน แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

1.ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาและการทองเทีย่ว

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนดานการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ีพัฒนาและ
สรางแหลงทองเท่ียว สงเสริมใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย

โครงการ
/กิจกรรม

จํานวน 4 โครงการ

แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงาน
การเกษตร

จํานวน 8 โครงการ จํานวน 16 โครงการ



โครงการ
/กิจกรรม

แผนงาน แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

จํานวน 16
โครงการ

จํานวน 44
โครงการ

เปาประสงค
เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหางไกลโรค และอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี ภาคประชาชนมี
ความเขมแข็งมีสวนรวมในการดําเนินงานกับเทศบาล การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

จํานวน 80
โครงการ

จํานวน 48
โครงการ

จํานวน 20
โครงการ

จํานวน 20
โครงการ

จํานวน 4
โครงการ



โครงการ
/กิจกรรม

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

จํานวน 249 โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวน 12 โครงการ

เปาประสงค
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อใหมีความ

สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซ่ึงจะเปนการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน



โครงการ
/กิจกรรม

แผนงาน แผนงานการศึกษา

4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภมูปิญญาทองถ่ิน

จํานวน 56 โครงการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

เปาประสงค
ยกระดับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ สงเสริมและพัฒนาสถาน ศึกษาในสังกัด เพ่ือเปนการ
รองรับ การเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงการสงเสริมปลูกฝงใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
สืบสาน อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงมีความสนใจดานการกีฬา

แผนงานงบกลาง

จํานวน 64 โครงการ จํานวน 4 โครงการ



โครงการ
/กิจกรรม

แผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวน 27 โครงการ

เปาประสงค
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ  การบริหารงานของเทศบาลตําบลบานเปด

ใหมีความถูกตอง  โปรงใส ตรวจสอบได

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

จํานวน 8 โครงการจํานวน 26 โครงการ



3.4 แผนท่ียุทธศาสตร Strategy  Map
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานเปด

Strategy  Map

เศรษฐกิจรุงเรือง บานเมอืงนาอยู เชิดชูวัฒนธรรม กาวล้ําดวยธรรมาภิบาล

ยท.02

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.
5 ยุทธศาสตร

เปาประสงค
5 เปาประสงค

ยุทธศาสตรท่ี 1
ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ การคา
และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 2
ดานการพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาเมือง
และชมุชนนาอยู

ยุทธศาสตรท่ี 4
ดานการศึกษา กีฬา นันทนาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 5
ดานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค
เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนดาน
การพัฒนาอาชีพ
ใหกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีพัฒนา
และสรางแหลง

ทองเท่ียว สงเสริม
ใหเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลาย

เปาประสงค
เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีหางไกลโรค และอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีดี ภาค
ประชาชนมีความเขมแข็งมี
สวนรวมในการดําเนินงาน

กับเทศบาล การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

เปาประสงค
เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

ระบบสาธารณูปโภค
เพ่ือใหมีความ

สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย ซึ่งจะเปน
การรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
ยกระดับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ
สงเสริมและพัฒนาสถาน ศกึษาในสังกัด
เพ่ือเปนการรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซยีนรวมถึงการสงเสรมิปลูกฝงให
ประชาชนมีคณุธรรม จริยธรรม สบืสาน
อนุรักษวัฒนธรรม จารตีประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงมีความสนใจ

ดานการกีฬา

เปาประสงค
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการ  การบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลบานเปด
ใหมีความถูกตอง  โปรงใส
ตรวจสอบได มกีารทํางาน

ภายใตกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบยีบ และ
หนังสือสั่งการโดยเครงครดั



เปาประสงคท่ี ๕ เปาประสงคท่ี ๖

กลยุทธท่ี 1
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
สงเสริมการทองเท่ียว

สรางรายไดใหกับประชาชน
กลยุทธ

5 กลยุทธ

กลยุทธท่ี 2
สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน  สงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารทองถ่ิน   สราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

บริหารจดัการดาน
สิ่งแวดลอม

กลยุทธท่ี 3
พัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

กลยุทธท่ี 4
พัฒนา สนับสนุนดาน

การศึกษาทุกระดับท้ังใน
และนอกระบบ  รวมท้ัง
ดานการกีฬา การทํานุ

บํารุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

กลยุทธท่ี 5
สงเสริม และพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถของ
บุคลากร  พัฒนาปรับปรุง

ระบบการใหบริการ
ประชาชน เปดโอกาสและ
ชองทางการใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสาร
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช

ใหเหมาะสมเพียงพอ

แผนงาน

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.แผนงานการเกษตร

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
3.แผนงานสาธารณสขุ
4.แผนงานสังคมสงเคราะห
5.แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
6.แผนงานการเกษตร
7.แผนงานงบกลาง

1.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
2.แผนงานเคหะและชุมชน

1.แผนงานการศึกษา
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.แผนงานงบกลาง

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2.แผนงานการศึกษา
3.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน2561 2562 2563 2564

-การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
-การพัฒนาเศรษฐกิจใหมี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการ
แขงขัน
-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

-การเสริมสรางทุนทาง
สังคมใหเขมแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
การแขงขันภายใตหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-การพัฒนาการเกษตร
อยางยั่งยืน
-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

การพัฒนา
เศรษฐกิจ การคา
และการทองเที่ยว

เพื่อสงเสริม
สนับสนุนดาน

การพัฒนาอาชีพ
ใหกับประชาชน ใน
พื้นที่พัฒนาและ

สรางแหลง
ทองเที่ยว สงเสริม
ใหเปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

7 7 7 7 โครงการ
ตอเนื่องทุกป

พัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี
สงเสริมการทองเที่ยว  สราง

รายไดใหกับประชาชน

28
โครงการ

1.สํานัก
ปลัดเทศบาล
2.กอง
การศึกษา
3.กอง
สวัสดิการ
สังคม

กองคลัง

-การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
-การเสริมสรางความ
มั่นคงและความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิน
-การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

-การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐภายใตหลกั
ธรรมาภิบาล
-การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน
-การเสริมสรางสุขภาวะ
-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

หางไกลโรค และอยู
ในสภาพแวดลอมที่ดี
ภาคประชาชนมีความ
เขมแข็งมีสวนรวมใน
การดําเนิน งานกบั

เทศบาล การปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

58 58 58 58 โครงการ
ตอเนื่องทุกป

สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารทองถิ่น   สรางความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน
ของประชาชน บริหารจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม

232
โครงการ

1.สํานัก
ปลัดเทศบาล
2.กองวิชาการฯ
3.กอง
สาธารณสุขฯ
4.กอง
สวัสดิการ
สังคม

ยท.03



ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวดั

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน2561 2562 2563 2564

การเพิ่มศักยภาพของ
เมืองเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนนาอยู

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
เพื่อใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั ซ่ึง
จะเปนการ
รองรับการเขาสู
ประชาคม
อาเซียน

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

71 66 65 59 โครงการตอเนื่อง
ทุกป

พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน  ระบบ

สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ

261
โครงการ

กองชาง
กองคลัง

กองคลัง
อบจ.

ขอนแกน

-การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

-การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง
-การเสริมสรางทุน
ทางสังคมให
เขมแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อการ
แขงขันภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา

นันทนาการ ศาสนา
ศิลปะวัฒนาธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ยกระดับการศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ สงเสริม
และพัฒนาสถาน ศึกษา
ในสังกัด เพ่ือเปนการ

รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
รวมถึงการสงเสริม

ปลูกฝงใหประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม สืบ
สาน อนุรักษวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ินรวมถึง
มีความสนใจดานการ

กีฬา

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

31 31 31 31 โครงการตอเนื่อง
ทุกป

พัฒนา สนับสนุนดาน
การศึกษาทกุระดับทั้งในและ
นอกระบบ  รวมทั้งดานการ
กีฬา การทํานุบํารุงรักษา

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น

124
โครงการ

กองการศึกษา กองคลัง



ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรจังหวดั

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวดั

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน2561 2562 2563 2564

-การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
-การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

-การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใตหลกั
ธรรมาภิบาล
-การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

ดานการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี
ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
การบริหาร
งานของ

เทศบาลตําบล
บานเปดใหมี
ความถูกตอง

โปรงใส
ตรวจสอบได
มีการทํางาน

ภายใต
กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี
ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ
โดยเครงครัด

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

15 16 15 15 โครงการตอเนื่อง
ทุกป

สงเสริม และพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถของ
บุคลากร  พัฒนาปรับปรุง

ระบบการใหบริการ
ประชาชน เปดโอกาสและ
ชองทางการใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสาร
จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช

ใหเหมาะสมเพียงพอ

61
โครงการ

1.สํานัก
ปลัดเทศบาล
2.กอง
การศึกษา

กองคลัง



 

 

ส่วนที่ 4 
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สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ การคา และ
การทองเท่ียว

ดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดัเทศบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ
กองการศึกษา

2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคน
และสังคมท่ีมีคณุภาพ

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดัเทศบาล,
กองวิชาการและ
แผนงาน

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

สํานักปลดัเทศบาล

ดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดัเทศบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน
สํานักปลดัเทศบาล,
กองสาธารณสุขฯ,
กองสวัสดิการสังคม

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
ดานการดาํเนินงานอ่ืน แผนงาน/งบกลาง สํานักปลดัเทศบาล,

กองสวัสดิการสังคม,
กองสาธารณสุขฯ

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เมืองและชุมชนนาอยู

ดานเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ทุกสวนราชการ

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา นันทนาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษา

ดานการดาํเนินงานอ่ืน แผนงาน/งบกลาง กองการศึกษา

วิสัย
ทัศ
น

วิสัย
ทัศ
น

เท
ศบ

าล
ตาํ

บล
บา

นเป
ด
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดัเทศบาล,
กองวิชาการและ
แผนงาน,กองคลัง

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

สํานักปลดัเทศบาล

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน 1 สํานัก / 6 กอง

วิสัย
ทัศ
น

เท
ศบ

าล
ตาํ

บล
บา

นเป
ด



 

 

ผ.07 

 



แบบ ผ. 07

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

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการทอ่งเที่ยว

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000

     1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 8 5,200,000

     1.3 แผนงานการเกษตร 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 16 4,000,000

รวม 7 2,800,000 7 2,800,000 7 2,800,000 7 2,800,000 28 11,200,000

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 430,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 16 1,720,000

     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 3,430,000 11 3,430,000 11 2,710,000 11 2,710,000 44 12,280,000

     2.3 แผนงานสาธารณสุข 20 2,140,000 20 2,140,000 20 2,140,000 20 2,140,000 80 8,560,000

     2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 1,190,000 5 1,190,000 5 1,190,000 5 1,190,000 20 4,760,000

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 4,730,000 12 4,730,000 12 4,680,000 12 4,680,000 48 18,820,000

     2.6 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

     2.7 แผนงานงบกลาง 5 31,000,000 5 35,204,000 5 39,336,000 5 43,540,000 20 149,080,000

รวม 58 43,020,000 58 47,224,000 58 50,586,000 58 54,790,000 232 195,620,000

ป ี2562

บัญชสีรุปโครงการแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



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

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

ป ี2562

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 68 71,514,800 63 54,030,800 62 48,298,400 56 56,096,500 249 229,940,500

     3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 12 4,000,000

รวม 71 72,514,800 66 55,030,800 65 49,298,400 59 57,096,500 261 233,940,500

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

     4.1 แผนงานการศึกษา 14 9,280,000 14 9,750,000 14 10,250,000 14 10,750,000 56 40,030,000

     4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 16 4,630,000 16 4,630,000 16 4,630,000 16 4,630,000 64 18,520,000

     4.3 แผนงานงบกลาง 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 4 3,200,000

รวม 31 14,710,000 31 15,180,000 31 15,680,000 31 16,180,000 124 61,750,000

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดีตามหลัก

ธรรมาภบิาล

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 1,090,000 7 1,140,000 7 1,140,000 7 1,140,000 27 4,510,000

     5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 850,000 7 850,000 6 550,000 6 550,000 26 2,800,000

     5.3 แผนงานการศึกษา 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 8 400,000

รวม 15 2,040,000 16 2,090,000 15 1,790,000 15 1,790,000 61 7,710,000

รวมทั้งสิ้น 182 135,084,800 178 122,324,800 176 120,154,400 170 132,656,500 706 510,220,500
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ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เขม้แขง็ และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

1.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

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

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

และแก้ไขปญัหายาเสพติด วฒิุการศึกษาไม่ต่ ากวา่ รายได้และบรรเทาปญัหา

กระทรวงมหาดไทย มัธยมศึกษาตอนต้น มีภมูิ ความเดือดร้อนของ
2.เพื่อสร้างรายได้และเปน็การ ล าเนาอยู่ในพื้นที่ต าบล ผู้ปกครอง

บรรเทาปญัหาความเดือดร้อน บา้นเปด็

ของผู้ปกครอง

3. เพื่อสนับสนุนใหเ้ยาวชนได้ใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์เปน็การ

ปอ้งกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4. เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์จากการท างานเพื่อ

ไปประกอบอาชีพในอนาคต

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

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

รวม  1  โครงการ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มคีวามมั่นคงและมคีวามสามารถทางการแขง่ขนั

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เขม้แขง็ และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

ต าบลบา้นเปด็

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

ทางน้ า ทะเลสาบบงึหนองโคตร ความเร็วทางน้ า ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เพิ่มขึ้นจากการทอ่งเที่ยว การศึกษา

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

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

รวม  2 โครงการ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

1.3  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส่งเสริมคุณภาพชีวติของ เศรษฐกิจพอเพยีง 200 คน มีคุณภาพชีวติที่ดี และ

เกษตรกรในเขตต าบลบา้นเปด็ สามารถน าเอาหลัก

และเพื่อสนับสนุนหลักปรัชญา ปรัชญาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว พอเพยีงตามแนว

พระราชด าริ พระราชด าริไปใช้

ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพ

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

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

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

ส่งเสริมการผลิต ผลิตผลทาง เกษตร 23 หมู่บา้น มีคุณภาพชีวติที่ดี และ

การเกษตรขั้นต้นและเพื่อ สามารถน าเอาหลัก

สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ ตามแนวพระราชด าริ

ไปใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพ

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



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเทีย่ว

1.3  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาบงึหนองโคตร เพื่อพฒันาแหล่งน ้าด้านการ พฒันาแหล่งน ้าบริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แหง่ เกษตรกรในพื นที่มี กองสวสัดิการ

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

พอเพยีงทอ้งถิ่น ด้านการ พอเพยีงทอ้งถิ่น (ด้านการ เกษตร ส้าหรับท้าการเกษตร

เกษตรและแหล่งน ้า เกษตรและแหล่งน ้า)

2 โครงการพฒันาบงึกี เพื่อพฒันาแหล่งน ้าด้านการ พฒันาแหล่งน ้าบริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แหง่ เกษตรกรในพื นที่มี กองสวสัดิการ

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

พอเพยีงทอ้งถิ่น ด้านการ พอเพยีงทอ้งถิ่น (ด้านการ ส้าหรับท้าการเกษตร

เกษตรและแหล่งน ้า เกษตรและแหล่งน ้า)

600,000 600,000 600,000 600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีม่า

รวม 2 โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

            2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

การปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบ ประกอบพธิทีางศาสนา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ราชการมีกิจกรรมร่วมกัน เทศบาล

เทศบาล และจัดกิจกรรมบ าเพญ็ ท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม

ประโยชน์ร่วมกับ และสร้างความรัก

ประชาชน ความสามัคคีในหมู่คณะ

2 โครงการจัดงานรัฐพธิต่ีาง ๆ  เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมงาน กลุ่มพลังมวลชน 250,000 250,000 250,000 250,000 23 หมู่บา้น ได้ด าเนินการเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด

รัฐพธิต่ีางๆเปน็การเฉลิมพระเกียรติ ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สถาบนัพระมหากษตัริย์ เทศบาล

สถาบนัพระมหากษตัริย์ และ และได้แสดงออกถึงความ

แสดงออกถึงความจงรักภกัดี จงรักภกัดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

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

ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล บริหารงาน ประเมินผลแผนพฒันา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ต้องการของประชาชน และแผนงาน

และส ารวจความคิดเหน็ของ 2. เพื่อใช้เปน็ข้อมูลในการวางแผน ทต.บา้นเปด็ ในพื้นที่

ประชาชนต่อการบริหารงาน ในการพฒันาต าบลคร้ังต่อไป 2. ส ารวจความคิดเหน็ 2. ประชาชนได้มีส่วน

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ 3. เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน ของประชาชนที่มีผล ร่วมในการพฒันาต าบล

การคิดร่วมพฒันาต าบล ต่อการด าเนินงานของ

ทต.บา้นเปด็

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

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

และความต้องการของประชาชน เหน็และสามารถรู้ถึง

ได้ดีที่สุด ปญัหาและความต้องการ

2. เพื่อเปน็แนวทางในการ ของประชาชนได้อย่าง

บริหารงานและพฒันาต าบล แทจ้ริง

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



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

            2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน -  สถานที่ราชการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ 23 หมู่บา้น ราชการ มีความปลอดภยั เทศบาล

ของประชาชนของทางราชการ ของประชาชนของทางราชการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในชีวติและทรัพย์สิน

 -เพื่อลดปญัหาอาชญากรรมและ - เปน็ก าลังสนับสนุนใน

ปญัหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน การปฏบิติังานร่วมกับ

 - เพื่อได้มีก าลังเพิ่มขึ้นในการ เจ้าหน้าที่ต ารวจ

สนับสนุนการปฏบิติัหน้าที่ของ - ช่วยลดปญัหา

งานปอ้งกันและบรรเทา อาชญากรรมในพื้นที่

สาธารณภยัซ่ึงมีอัตราก าลังจ ากัด

และไม่พอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

2 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ  - เพื่อลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว 500,000 500,000 400,000 400,000 จ านวน  - ผู้มาใช้รถใช้ถนนและ ส านักปลัด

ทางถนน ปใีหม่ , เทศกาลสงกรานต์ ที่จะเดินทางผ่านในพื้นที่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ อุบติัเหตุ ประชาชนทั่วไปมีความ เทศบาล

 - ช่วงเทศกาลปใีหม่   -  เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ เปน็ศูนย์ เข้าใจและตระหนักถึง

 - ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ ความส าคัญของการสวม

ถนนตามกฎจราจร หมวกนิรภยัและปฏบิติั

 -  เพื่อใหบ้ริการกับผู้เดินทาง ตามกฎจราจร

เช่นเส้นทางการเดิน บริการ  -สามารถลดอุบติัเหตุของ

น้ าด่ืม จุดพกัผ่อน ผู้ใช้รถตามเส้นทางได้

3  โครงการครบรอบวนัสถาปนา  -  เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีในหมู่  - อปพร. ทกุนายในเขต 70,000 70,000 50,000 50,000 250 คน  - อปพร. มีความเปน็ ส านักปลัด

อาสาสมัครปอ้งกันภยั สมาชิก  อปพร.  ด้วยกัน เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ น้ าหนึ่งใจเดียวกัน เทศบาล

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   -  เพื่อสนับสนุนสมาชิกอาสา  -  อปพร.ได้ท ากิจกรรม

สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน จัด ที่เปน็ประโยชน์แก่สังคม

กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์กับสังคม

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

ปญัหาภยัแล้ง  อัคคีภยั  วาตภยั ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ที่ได้รับความเดือดร้อน เทศบาล

และสาธารณภยัอื่นๆ 2.เพื่อจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการ จากสาธารณภยัต่าง ๆ 

ช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบ ได้ทว่งที

สาธารณภยั



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

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

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

การจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ปฏบิติังานจราจร ชีวติและทรัพย์สินของ

ด้านการจราจร บรรเทาความ จ านวน 1 รุ่น ประชาชนในทอ้งถิ่นได้

เดือดร้อนเบื้องต้นในทอ้งถิ่น/ อย่างใกล้ชิดและเปน็

ชุมชน รูปธรรม แก้ปญัหาการ

2. เพื่อจัดระเบยีบสังคมโดยอยู่ ร้องเรียนได้ทนัทว่งที

ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย 2. ลดปญัหาการเกิด

มุ่งเน้นใหสั้งคมปลอดจาก อาชญากรรมลดจุดเส่ียง

อบายมุขยาเสพติด และส่ิงผิด อันตราย,แก้ปญัหาการ

กฎหมาย จราจรในชั่วโมงเร่งด่วน

3. เสริมสร้างสังคมใหอ้ยู่ร่วมกัน 3. ชุมชนในทอ้งถิ่นเปน็

ได้อย่างมีความสุข ประชาชนรู้สึก ระเบยีบเรียบร้อย 

ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ประชาชนอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

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

หมู่บา้น ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของในการปอ้งกันและระงับ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ช่วยเหลือตนเองใน เทศบาล

ประชาชนในเขต ทต.บา้นเปด็ อัคคีภยัแก่ชุมชนในเขต เบื้องต้นได้

 -ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ เทศบาลต าบลบา้นเปด็  - ลดความเสียหายใน

การปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ชีวติและทรัพย์สินของ

เบื้องต้น ประชาชน

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

ความสงบเรียบร้อยประจ าวนั อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ตาม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ดูแลความปลอดภยัในชีวติ เทศบาล

จุดเส่ียงอันตรายในเขตชุมชน, และทรัพย์สินของประชาชน

หมู่บา้นในเขตเทศบาล ในทอ้งถิ่นได้อย่างใกล้ชิด

2. เพื่อจัดระเบยีบสังคมโดยอยู่ และเปน็รูปธรรม แก้

ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย ปญัหาการร้องเรียนได้

มุ่งเน้นใหสั้งคมปลอดจาก ทนัทว่งที

อบายมุขยาเสพติด และส่ิงผิด 2. ลดปญัหาการเกิด

กฎหมาย อาชญากรรม,ลดจุดเส่ียง

3. ประชาชนมีความปลอดภยัใน อันตราย,แก้ปญัหาการ

ชีวติและทรัพย์สิน สังคมอยู่ร่วม จราจรในชั่วโมงเร่งด่วน

กันอย่างมีความสุข 3. ชุมชนในทอ้งถิ่น

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

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

จุดเส่ียงอันตรายบนทอ้งถนน ในจุดเส่ียงอันตรายในเขตชุมชน, บนทอ้งถนนของ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ บนทอ้งถนนลดอัตราการเกิด เทศบาล

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ หมู่บา้นลดการสูญเสียชีวติและ ประชาชนที่จะเดินทาง อุบติัหตุในจุดเส่ียงอันตราย

ทรัพย์สินของประชาชน ผ่านถนนสายหลัก,สาย 2. ลดการสูญเสียในชีวติ

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

การใช้รถใช้ถนนเพิ่มความเชื่อมั่น แยกตามถนนในชุมชน/ ประชาชนในชุมชน/

ในการเดินทางบนถนนสาธารณะ หมู่บา้นตลาดที่มีการ ชุมชน/หมู่บา้นได้อย่างมี

3. เสริมสร้างวนิัยการจราจรที่ดี จราจรคับค่ังและมีความ ประสิทธภิาพ

เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีระดับ เส่ียงอันตรายที่จะเกิด 3.ปลูกฝังพื้นฐานการขับขี่

ชุมชนหมู่บา้นใหม้ีส่วนร่วมใน อุบติัเหตุได้ง่าย ปลอดภยั เรียนรู้การใช้รถ

การแก้ไขปญัหาจราจรในชุมชน ใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

อย่างถูกกฎจราจร

4.ชุมชน/ผู้ใช้รถ/ผู้ใช้ถนน

รู้จักสังเกตจุดเส่ียงอันตราย

ของชุมชน เสริมสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขอุบติัเหตุ

อย่างยั่งยืน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

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

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือทางสาธารณะหน้า ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ที่หรือทางสาธารณะเปน็ เทศบาล

ใหอ้ยู่ภายในเขตที่ก าหนด หมู่บา้นวไีอพโีฮม ระเบยีบเรียบร้อยไม่กีด

2. เพื่อรักษาความสะอาดและ 2. ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่ ขวางการจราจร

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ หรือทางสาธารณะบา้น 2. ควบคุมและก ากับ

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ หนองขาม หมู่ที่ 15 ดูแลการรักษาความ

3. เพื่อควบคุมดูแลและคุ้มครอง ถนนเหล่านาดี สะอาดในเขตเทศบาล

ประชาชนด้านสุขลักษณะและ (หน้าโรงงานฟอร์จูน) บา้นเปด็ได้ทั่วถึง

อนามัยส่ิงแวดล้อมจากการ 3. ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่ 3.ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

ประกอบกิจการ หรือทางสาธารณะริม ปลอดภยัในการสัญจร

ถนนมะลิวลัย์ในเขต บนทอ้งถนน

ทต.บา้นเปด็ 4. ชุมชนเกิดความเปน็

4. ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่ ระเบยีบเรียบร้อย 

หรือทางสาธารณะทกุ ประชาชนมีความ

แหง่ในเขต ทต.บา้นเปด็ ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

3,170,000 3,170,000 2,550,000 2,550,000รวม 9 โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง 1.เพื่อใหห้ญิงมีครรภแ์ละหลัง หญิงต้ังครรภ์/หญิงหลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 หญิงมีครรภ์/ 1.หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ กอง

ต้ังครรภ์/หลังคลอดและ คลอดมีความรู้ปฏบิติัตัวอย่าง คลอด/เด็กแรกเกิด-1ปี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ หลังคลอด ดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน สาธารณสุขฯ

ทารก ถูกต้อง เด็กแรกเกิดน้้าหนัก ในเขต ทต.บา้นเปด็ ร้อยละ 90 ทกุราย

ไม่น้อยกวา่2,500 กรัมและได้ เด็กทารก 2.หญิงหลังคลอดและ

ด่ืมนมแม่อย่างน้อย 1 ปี ร้อยละ 90 ทารกได้รับการเยี่ยมบา้น

2.เพื่อใหห้ญิงต้ังครรภไ์ด้รับ 3.หญิงต้ังครรภแ์ละ

การเยี่ยมและได้รับการฝาก หลังคลอดไม่มีภาวะ

ครรภต์ามเกณฑ์มาตรฐาน แทรกซ้อน

3.เพื่อใหม้ารดาและทารกแรก

เกิดได้รับการเยี่ยมบา้นและ

เฝ้าระวงัภาวะสุขภาพ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อแกนน้าด้านสุขภาพ แกนน้าด้านสุขภาพและ 50,000 50,000 50,000 50,000 แกนน้า 230 คน 1. แกนน้าด้านสุขภาพมี กอง

แกนน้าสุขภาพและส่งเสริม มีความรู้และความสามารถ ประชาชนในเขต ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ใน 23 หมู่บา้น ความรู้ความสามารถใน สาธารณสุขฯ

การออกก้าลังกายในชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ การส่งเสริมสุขภาพและ

และปอ้งกันโรค 23 หมู่บา้น ปอ้งกันโรค

2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 2. ประชาชนในชุมชน

ในชุมชนใหม้ีสุขภาพดี ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพและมี

สุขภาพแข็งแรง

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1.เพื่อควบคุมปอ้งกันโรค ประชาชน/แกนน้าด้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 1.อัตราการ พื้นที่เทศบาลต้าบล กอง

โรคและปอ้งกันโรคติดต่อ ไข้เลือดออก,ไข้หวดัใหญ่และ สุขภาพในเขตเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เกิดโรคติดต่อ บา้นเปด็ไม่มีโรคระบาด สาธารณสุขฯ

ตามฤดูกาล โรคติดต่อ ต้าบลบา้นเปด็ ลดลง

2.เพื่อปอ้งกันการเกิด 2.พื้นที่สามารถ

โรคระบาดตามฤดูกาล ควบคุมการ

ระบาดได้

ภายใน48ชม.



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ เพื่อปอ้งกันและควบคุม ประชาชน/แกนน้าด้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 23 หมู่บา้น ประชาชนในเขต กอง

ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ โรคพษิสุนัขบา้ สุขภาพในเขตเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ปลอดจาก สาธารณสุขฯ

ต้าบลบา้นเปด็ โรคพษิสุนัขบา้

5 โครงการตรวจหาสารพษิกลุ่ม เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มที่ใช้ ประชาชนวยัท้างานที่มี 50,000 50,000 50,000 50,000 1.กลุ่มเส่ียง ประชาชนที่ใช้สารเคมี กอง

ผู้ใช้สารเคมีและกลุ่มเส่ียง สารเคมีและกลุ่มเส่ียงได้รับ การใช้สารเคมี 2 หมู่บา้น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ได้รับการตรวจ และกลุ่มเส่ียงได้รับ สาธารณสุขฯ

การตรวจและรู้วธิกีาร ร้อยละ 20 การตรวจอย่างถูกต้อง

6 โครงการเสริมสร้างพฤติกรรม เพื่อเสริมเสร้างใหป้ระชาชนมี ประชาชนวยัท้างานใน 23 50,000 50,000 50,000 50,000 23 หมู่บา้น ประชาชนมีความรู้ กอง

การมีส่วนร่วมในการควบคุม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ หมู่บา้น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และสามารถเฝ้าระวงั สาธารณสุขฯ

โรคพยาธล้ิาไส้ในประชาชน ควบคุมโรคพยาธล้ิาไส้ การเกิดโรคพยาธล้ิาไส้

7 โครงการอาหารปลอดภยั 1.เพื่อปรับปรุงระบบส่ิงแวดล้อม ตลาดน่าซ้ือ 1แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้านอาหาร ประชาชนได้รับประทาน กอง

ของตลาดน่าซ้ือ ร้านอาหารในเขตเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และแผงลอย อาหารที่สะอาดและ สาธารณสุขฯ

2.เฝ้าระวงัสารปนเปื้อนใน บา้นเปด็ จ้านวน 100 ร้าน ร้อยละ 80 ปลอดภยั

อาหารและผู้ประกอบการ

3.พฒันาการจัดการร้านอาหาร

น่าซ้ือ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

8 โครงการตรวจคัดกรอง ใหบ้ริการด้านการตรวจรักษา ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน ประชาชนได้รับการดูแล กอง

สุขภาพและรักษาพยาบาล สุขภาพประชาชนในชุมชน ต้าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ 23 หมู่บา้น อย่างทั่วถึง สาธารณสุขฯ

เชิงรุก

9 โครงการจัดซ้ือยาและ สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ในการ ประชาชนในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 23 หมู่บา้น ประชาชนได้รับการดูแล กอง

เวชภณัฑ์เพื่อสนับสนุนการ ใหบ้ริการประชาชน ต้าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ อย่างทั่วถึงและเทา่เทยีม สาธารณสุขฯ

รักษาพยาบาล

10 โครงการตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อใหเ้ด็กเล็กทกุคนได้รับ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ้านวน 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กเล็กทกุคน เด็กเล็กทกุคนได้รับการ กอง

และสุขภาพปากฟนัใน การตรวจทั่วไปการประเมิน 2 ศูนย์ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ได้รับการตรวจ ตรวจสุขภาพทั่วไปและ สาธารณสุขฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ภาวะโภชนาการและตรวจ สุขภาพทกุคน สุขภาพในช่องปาก

สุขภาพฟนั เพื่อเปน็การ จ้านวน 2 แหง่ ทกุคน

ส่งเสริม ปอ้งกัน รักษาอย่าง

ถูกต้อง

11 โครงการพฒันาศักยภาพและ เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพ แกนน้าด้านสาธารณสุข 500,000 500,000 500,000 500,000 100 คน แกนน้าด้านสาธารณสุข กอง

ทศันศึกษาดูงาน ของแกนน้า แกนน้าด้านสาธารณสุขใหม้ี ของเทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ได้รับความรู้และสามารถ สาธารณสุขฯ

ด้านสาธารณสุข ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลสุขภาพของประชาชน ประชาชนได้ถูกต้อง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให ้ ผู้สูงอายุทกุรายในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละ 80 1.ผู้สูงอายุได้สร้างเสริม กอง

ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุท้าใหม้ีสุขภาพกาย เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ของผู้สูงอายุใน ศักยภาพสุขภาพกายใจดี สาธารณสุขฯ

จิตดีสมวยัร่วมสร้างต้าบล เขตเทศบาลมี และพฒันาต้าบลบา้นเปด็

บา้นเปด็เปน็ต้าบลแหง่ความสุข สุขภาพดี เปน็ต้าบลแหง่ความสุข

2.เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุที่ 2.ร้อยละ 50 2.มีผู้สูงอายุที่เปน็ต้น

สามารถเปน็ต้นแบบและเปน็ ของผู้สูงอายุใน แบบและแบบอย่างที่ดี

แบบอย่างใหผู้้อื่นได้ เขตเทศบาล

สามารถเปน็

ต้นแบบและ

แบบอย่างให้

ผู้อื่น

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 1.ใหผู้้สูงอายุกลุ่มติดบา้น/ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้น/ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุปว่ย ผู้สูงอาย,ุผู้พกิาร, กอง

ติดตามเยี่ยมผู้ปว่ยเร้ือรัง, ติดเตียง, ผู้ปว่ยเร้ือรังได้รับการ ติดเตียงและผู้ปว่ยเร้ือรัง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เร้ือรังและผู้ ผู้ปว่ยเร้ือรังและ สาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้น ติดเตียง ส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง ผู้ปว่ยเอดส์ ปว่ยเอดส์ได้รับ ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ

และผู้ปว่ยเอดส์ 2.เพื่อใหผู้้ปว่ยเอดส์และ การส่งเสริม ได้รับการดูแลทกุราย

ครอบครัวได้รับการดูแล สุขภาพ

ร้อยละ90



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

14 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู 1เพื่อใหผู้้พกิารสามารถดูและ ผู้พกิารทกุคนในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้พกิารได้รับ ผู้พกิารสามารถดูและ กอง

สภาพผู้พกิารและใหค้วามรู้ ตนเองในชีวติประจ้าวนัได้ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ การส่งเสริมสุข ช่วยเหลือตนเองได้ สาธารณสุขฯ

ผู้ดูแลและติดตามเยี่ยม ภาพร้อยละ90

15 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่ อบรมเพิ่มพนูความรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัคร อาสาสมัครผู้ดูแล กอง

แกนน้าอาสาสมัครผู้ดูแล อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอาย/ุ อาสาสมัคร ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความรู้เพิ่ม สาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุและการส่งเสริม ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเร้ือรังผู้ดูแล ได้รับการอบรม มากขึ้น

สุขภาพที่บา้น ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเร้ือรัง ฟื้นฟคูวามรู้

2. เพื่อติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ทกุคน

ที่บา้น

16 โครงการบา้นเปด็เมืองน่าอยู่ 1.รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการ จ้านวน 23 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดการ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็มี กอง

ดูแลรักษาความสะอาดและ และแกนน้าชุมชน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ขยะ 4 ประเภท การจัดการเร่ืองขยะแบบ สาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม อย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมจัดการขยะ4

2.สร้างแกนน้าชุมชนในการ และขยะลดลง ประเภทได้ถูกต้องและ

จัดการปญัหาขยะและ ไม่น้อยกวา่ ปริมาณขยะลดลง

ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 25



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

17 โครงการรณรงค์ท้าความ ลดปญัหาขยะอุดตันในทอ่น้้า ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ทอ่ระบายน้้า ปญัหาการอุดตันของ กอง

สะอาดทอ่ระบายน้้าในชุมชน น้้าเน่าเสียส่งกล่ินเหม็น จ้านวน 23 หมู่บา้น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในชุมชนไม่มี ทอ่ระบายน้้าลดลง ไม่มี สาธารณสุขฯ

ปญัหาส่ิงแวดล้อมเพื่อแก้ไข การอุดตัน กล่ินเหม็นและไม่มี

ปญัหาน้้าเน่าเหม็นเกิดเหตุ 2.ไม่มีเร่ือง เร่ืองร้องเรียน

ร้าคาญ ร้องเรียนเร่ือง

ทอ่ระบายน้้า

อุดตัน

18  โครงการโรงเรียนต้นแบบ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน โรงเรียนประถม 7แหง่ 50,000 50,000 50,000 50,000 โรงเรียนต้นแบบปริมาณขยะลดลงและ กอง

บริหารจัดการขยะมูลฝอย โรงเรียนและการก้าจัดขยะ โรงเรียนมัธยม 2 แหง่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ การจัดการขยะ มีโรงเรียนต้นแบบการ สาธารณสุขฯ

ในโรงเรียน มูลฝอยอย่างถูกต้องและมี จ้านวน 2 แหง่ จัดการขยะ

โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ

19 โครงการบงึสวยน้้าใส เพื่อจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวงั หนองน้้าสาธารณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 มีคลองสวย หนองน้้าสาธารณะและ กอง

ล้าหว้ย หนองน้้าสาธารณะ และล้าหว้ยทกุแหง่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ น้้าใสไม่น้อย ล้าหว้ยทกุแหง่ในเขต สาธารณสุขฯ

ในต้าบลและก้าจัดวชัพชื กวา่ร้อยละ 50 ต้าบลบา้นเปด็ มีความ

เพื่อคลองสวยน้้าใส ใสสะอาด ไม่มีวชัพชื



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

20 โครงการบริหารจัดการ เพื่อเปน็การเฝ้าระวงัปญัหา ภายในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 23 หมู่บา้น ส่ิงแวดล้อมได้รับการ กอง

ส่ิงแวดล้อมและเฝ้าระวงั คุณภาพส่ิงแวดล้อม ต้าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เฝ้าระวงัคุณภาพและ สาธารณสุขฯ

แก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม ควบคุมไม่ใหเ้กิดปญัหา

มลภาวะต่อชุมชน/

หมู่บา้น

2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000รวม 20 โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพและ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและจัด ผู้สูงอายุและคนพกิาร 500,000 500,000 500,000 500,000 มีผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุและคนพกิาร กองสวสัดิการ

จัดสวสัดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ สวสัดิการแก่ผู้สูงอายุและ ในเขตต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โครงการ ในเขต ทต.บา้นเปด็ ได้ สังคม

และคนพกิารในเขตเทศบาล คนพกิารในเขตต าบลบา้นเปด็ 2,000 คน รับการจัดสรรสวสัดิการ

ต าบลบา้นเปด็

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

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

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ เปน็เครือข่าย 300 คน ในสิทธขิั้นพื้นฐาน

คนพกิารในชุมชน สร้างเครือข่ายผู้พกิาร

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 โครงการเวทแีลกเปล่ียนความรู้ -ผู้สูงอายุ ผู้พกิารหรือ จัดกิจกรรมโดยใหผู้้สูงอายุ 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร หรือ กองสวสัดิการ

และพฒันาศักยภาพความเปน็อยู่ ทพุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร หรือทพุพลภาพ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ผู้พกิารในเขต ทพุพลภาพ และ สังคม

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารหรือทพุพลภาพ มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน และผู้ด้อยโอกาสมี ทต.บา้นเปด็ ผู้ด้อยโอกาสเกิดความ

และผู้ด้อยโอกาส -ส่งเสริมความมีคุณค่าใหก้ับ ส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ เข้าร่วม รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารหรือ โครงการทั้ง รวมถึงได้แสดง

ทพุพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 23 หมู่บา้น ความคิดเหน็ต่อสังคม

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000รวม 3 โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ปญัหายาเสพติด ของยาเสพติดและปอ้งกัน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เขตพื้นที่ลดลง เทศบาล

ยาเสพติดแก่ประชาชนในเขต

ทต.บา้นเปด็

 - ค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้า

บ าบดัฟื้นฟู

200,000 200,000 150,000 150,000

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เขม้แขง็ และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมประชาชน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ จัดฝึกอบรม แลกเปล่ียน 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนใน ประชาชนได้เรียนรู้ กองสวสัดิการ

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

พระราชด าริ พระราชกรณียกิจพระมหา ดูงานโครงการอันเนื่อง จ านวน เศรษฐกิจพอเพยีงและ

กรุณาธคุิณและพระราชด าริผ่าน มาจากพระราชด าริ 23 หมู่บา้น ปฏบิติัหน้าที่ในการ

โครงการอันเนื่องมาจาก สืบสานแนวคิด เผยแพร่

พระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จ ความส าเร็จของโครงการ

พระปรมินทรมหาภมูิพล อันเนื่องมาจาก

อดุลยเดชฯ พระราชด าริ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

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

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

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ จ านวน ในการเรียนรู้และพฒันา

23 หมู่บา้น ฝีมือด้านอาชีพ เกิด

ทกัษะฝีมือเพื่อสามารถ

ประกอบอาชีพได้

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

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

2. สร้างระบบเครือข่ายชุมชนให้ ชุมชนมีการจัดกิจกรรม 140คน/เดือน ความคิดเหน็

เข้มแข็ง และพฒันาชุมชนอย่าง 2. ระบบเครือข่ายชุมชน

ต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง

4 โครงการจัดประชุมเชิง  - เพื่อเปดิโอกาสใหอ้งค์กรชุมชน จัดประชุมฯใหก้ับชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม  - องค์กรชุมชนได้มี กองสวสัดิการ

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

แผนชุมชน ในการพฒันาชุมชนตนเอง  85 ชุมชน 140 คน การพฒันาชุมชนตนเอง

 - เพื่อใหชุ้มชนมีแผนชุมชนเปน็  - ท าใหม้ีแผนชุมชนที่

ของตนเอง ชัดเจน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

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

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

ใหก้ับตนเอง ครอบครัว สังคม ครอบครัว 115 คน เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์

และมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน  - จัดกิจกรรมเสริมสร้าง พฤติกรรมทางเพศ 

และแก้ไขปญัหา ความสัมพนัธร์ะหวา่ง เป็นต้น

สมาชิกในครอบครัว

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

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

ศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรี ด้านต่างๆ สถานที่ ใหก้ับกลุ่มสตรี 115 คน มากขึ้น

เทศบาลต าบลบา้นเปด็  - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทต.บา้นเปด็  - กลุ่มสตรีมีความเข้ม-

ของบทบาทสตรี การยุติความ แข็งในด้านปฏบิติัหน้าที่

รุนแรงในครอบครัว  สามารถลดปญัหาความ

 - เพื่อศึกษาหาความรู้และ รุนแรงแก้ไขปญัหาได้

ประสบการณ์จากทอ้งถิ่นอื่นและ  - กลุ่มสตรีได้พฒันาและ

น ามาปรับปรุงพฒันาการด าเนิน ปรับปรุงการท างานได้ดี

งานของกลุ่มสตรีในด้านต่างๆ ยิ่งขึ้น



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

7 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ จัดฝึกอบรม และให้ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชน/ผู้น าหมู่บา้น กองสวสัดิการ

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

คณะกรรมการชุมชน/ วฒันธรรมและการเสริมสร้าง หมู่บา้นและบคุคลในชุมชน 300 คน ความรู้ความเข้าใจ  

ผู้น าหมู่บา้น/บคุคลในชุมชน ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ราชการอื่น รวมถึงสถานที่ มาพฒันาชุมชนให้

ต่างๆ ที่มีความส าคัญ เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000รวม  7  โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

มีความสวยงามร่มร่ืน

100,000 100,000 100,000 100,000

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

2.7 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

ภายในเขตเทศบาลต าบล ร้อยละ 20 ลดลง

บา้นเปด็

50,000 50,000 50,000 50,000

งบประมาณและที่มา

รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

2.7 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

ประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้ คุณสมบติัครบถ้วน บา้นเปด็ จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

23 หมู่บา้น และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติผู้พกิารที่ คนพกิารในเขตเทศบาล 552,000 696,000 768,000 912,000 ผู้พกิารในเขต คนพกิารที่มีคุณสมบติัใน กองสวสัดิการ

มีรายได้ไม่เพยีงพอหรือไม่สามารถ ต าบลบา้นเปด็ที่มี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เทศบาลต าบล เขตทต.บา้นเปด็ได้รับการ สังคม

ประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้ คุณสมบติัครบถ้วน บา้นเปด็ จัดสรรเบี้ยยังชีพคน

23 หมู่บา้น พกิาร และมีคุณภาพชีวติ

ที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

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

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

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ ต าบลบา้นเปด็ ผู้ปว่ยเอดส์สามารถ

เล้ียงตัวเองได้ 23 หมู่บา้น ยกระดับคุณภาพชีวติ

ใหดี้ขึ้น

30,250,000 34,454,000 38,586,000 42,790,000รวม 3 โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การเพ่ิมศักยภาพของเมอืงเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลบ้านเป็ดที ่3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 659,200 - - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 1 และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางวี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ (จากแยกถนนศรีจันทร์ ความยาว 217.00 ม.

ถึงบา้นนางเบย หาญสุริย)์

2 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง จุดที่ 1 ทอ่ขนาด Ø0.60ม. 911,000 - - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 1 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 78.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ (จากส่ีแยกร้านต้นกล้า จุดที่ 2 ทอ่ขนาด Ø0.60ม.

ถึงบา้นนายค้า สิทธ)ิ ยาว 233.00 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด  อ้าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

3 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.พร้อม 788,900 - - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ี และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางว ีความยาว ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

จ้านวน 2 จุดหมู่ที่ 1 บา้นเปด็ 35.00 ม.จ้านวน 2 ข้าง 

(ซอยบา้นนางสมศรี   แควน้น้อย) ความยาวรวม 70.00 ม.

2.ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.พร้อม

บอ่พกัและรางว ีความยาว 

167.00 ม.จ้านวน 2 ข้าง

ความยาวรวม 334.00 ม.

พร้อมปา้ยโครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 2.50 เมตร 30,800  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 20.00 เมตร ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยนายเหรียญทอง ช่วยบุ้ง) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15  เมตร เส้นทางคมนาคม

พร้อมปา้ยโครงการ

5 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.  - 431,500  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 1 และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ ซอยบา้นนายธนพล ความยาว 107.00 ม.

(ซอยบา้นนายธนพล  หาญสุริย์ 2.ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.

คู่ขนานกับนายจรัส  นาคโนนทนั) พร้อมบอ่พกัและรางว ี

ความยาวรวม 214.00 ม. 



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

6 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.พร้อม  - 550,800  - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ี และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางว ีความยาว ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

จ้านวน 2 จุด หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ 137.00 ม.

(ซอยนางเข็มมา  ประเสริฐสังฆ์) 2.ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.พร้อม

บอ่พกัและรางว ีความยาว

137.00ม.พร้อมปา้ยโครงการ

7 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.  - 242,100 - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 จุด และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ ความยาว 60.00 ม.

(ซอยนางล้าดวน  รุณจันทรา) 2.ขนาดทอ่Ø 0.40 ม.พร้อม

บอ่พกัและรางวคีวามยาว

60.00 ม.ความยาวรวม

120.00ม.พร้อมปา้ยโครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว  - 735,800 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมุ่ที่ 1 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 260.00ม.เสริมลูกรังสูงเฉล่ีย ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้

(จากถนนศรีจันทร์ถึงสามแยก เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ 0.50 ม. กวา้ง 0.50  เมตร เส้นทางคมนาคม

โครงการแลนด์แอนเฮาส์) ยาว 200.00 ม.



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

9 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 เมตร -  - 363,000 - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 1 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว  120  เมตร ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ (จากส่ีแยกบา้นเลขที่ 42 พร้อมปา้ยโครงการ

ถึงแยกโรงเรียนบา้นเปด็ทา่บงึ

ประชาสงเคราะห)์

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. - - - 485,100 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ (ทางทศิตะวนัออก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว174.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้

บอ่บ้าบดัน้้าเสีย) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคม

11 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - - - 175,200 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกั หมู่ที่ 1 บา้นเปด็ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 84.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(เส้นหน้าศาลาเอนกประสงค์) พร้อมปา้ยโครงการ

12 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 1,286,000 - - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 2 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 445.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็(บา้นจ.ส.อ.วรีะศักด์ิถึงบงึก)ี พร้อมปา้ยโครงการ

13 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 1,163,800 -  - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 2 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 389.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ (บา้นนางหนูพลอย  สิทธ ิ พร้อมปา้ยโครงการ

ถึงโรงเรียนเทศบาลต้าบลบา้นเปด็)



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

14 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 322,600 -  - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 2 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 109.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ (จากบา้นนางวภิาดา ถึง พร้อมปา้ยโครงการ

บา้นนายศุภผล)

15 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  - 644,400  - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 2 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 220.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ (จากบา้นนายสันติ ถึง พร้อมปา้ยโครงการ

บา้นนายเพลิด นามศิริ)

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว  - 1,885,700  - - 1 ข้างทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า และบอ่พกั ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 382.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (ทศิตะวนัตก เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมวางทอ่ขนาด Ø0.60 ม.  เส้นทางคมนาคมและ

โรงเรียนขอนแก่นวทิยาลัย) บอ่พกั ความยาว 387.00 ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

พร้อมปา้ยโครงการ ได้รับการแก้ไข

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว  - 279,000  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (จากซอยสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

แยกเข้าบา้นสันติ พลิาอ่อน) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคมและ

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว  -  - 1,104,800  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นเปด็ (จากถ.ศรีจันทร์หน้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 400.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

สถานีต้ารวจข้างบา้นนายบวัผัน) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคมและ



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

19 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  - 997,500  - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 จุด และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (จากส่ีแยกบา้น ความยาว 173.00 ม.  

นางประไพรทอง ถึงถนนศรีจันทร์) 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. พร้อม

บอ่พกัและรางว ีความยาว

173.00 ม. ความยาวรวม

346.00 ม.พร้อมปา้ยโครงการ

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว  -  - 402,700  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 145.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ถึง เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคมและ

บา้นนายเตียง แก้วมหาวงศ์)

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม. ยาว -  - 1,209,300  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (ชุมชนมะลิวลัย)์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 557.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคมและ

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. -  - 218,500  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 78.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(จากถนนศรีจันทร์ทศิตะวนัออก เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคมและ

ถึงบา้นนางปรียา  เรียนเลิศอนันต์)



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

23 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60ม. - -  - 1,195,900 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 จุด และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกั และรางวี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (ศาลากลางบา้น ความยาว 200.00 ม.  

หมู่ที่ 2 ถึง โรงพยาบาลส่งเสริม 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. พร้อม

สุขภาพต้าบลบา้นเปด็) บอ่พกัและรางว ีความยาว

200.00 ม. ความยาวรวม

400.00 ม.พร้อมปา้ยโครงการ

24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว  -  -  - 9,180,600 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (ถนนรอบบงึกี) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 3,349.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคมและ

25 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - - - 731,300 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 จุด และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 2 บา้นเปด็ (จากสามแยก ความยาว 127.00 ม.  

ศาลากลางบา้นหมู่ที่ 2 ถึงบา้น 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. พร้อม

เลขที่ 137 นายไพรศิลป ์หาญสุริย)์ บอ่พกัและรางว ีความยาว

127.00 ม. ความยาวรวม

254.00 ม.พร้อมปา้ยโครงการ



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว - - - 623,100 1 ข้างทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 2 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 220.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นเปด็ (ข้างโรงเรียนเทศบาล - เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมวางทอ่ขนาดØ 0.60 ม.  เส้นทางคมนาคมและ

ต้าบลบา้นเปด็ฝ่ังทศิตะวนัออก) จ้านวน 7 ทอ่น พร้อมปา้ย ปญัหาน้้าทว่มขัง

โครงการ ได้รับการแก้ไข

27 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 597,700  -  -  - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 3 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 205.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ (จากส่ีแยกโรงเรียน พร้อมบอ่พกัและรางว ี

บา้นเปด็ประชาสงเคราะหถ์ึง

แยกบา้นนางทองถิน สิมสา

28 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 1,005,100  -  -  - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 3 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 350.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็(จากบา้นนางอุบล อุทธา พร้อมบอ่พกัและรางว ี

ถึงบา้นนายอภรัิกษ ์อุทธา) พร้อมปา้ยโครงการ

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 3.50 ม. ความยาว 337,500  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นเปด็(จากบา้นนางกนกอร โอดพมิพ์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 177.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

ถึงบา้นนายศักด์ิสิน ชัยมงคล) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคม



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

30 โครงการวางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 3 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 เมตร 526,600  -  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นเปด็(จากบา้นนายสมัคร  หาญสุริย์ และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

จากบา้นเลขที่ 98 ถึงบา้นเลขที่ 26 คู่ จ้านวน 2 ข้าง

ขนานบา้นเลขที่ 48นางสมบด สูงนารถ 1.ความยาว 110.00 เมตร

ถึง 140/1 นางอรุณศรี นามโสม) 2.ความยาว 156.00 เมตร

พร้อมปา้ยโครงการ

31 โครงการวางทอ่ระบายน้้าหมู่ที่ 3 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 เมตร 164,400  -  -  - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นเปด็ (จากบา้นเลขที่ 133 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 58.00 เมตร ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

นางเป สอนถม ถึงบา้นเลขที1่37 พร้อมบอ่พกัและรางว ี

นายเกตุ อุทธา) พร้อมปา้ยโครงการ

32 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. 145,000 -  - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 50.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(จากหน้าบา้นนางส้าราญ สอนถม - พร้อมบอ่พกัและรางวี

ถึงหน้าบา้นนางวารุณี  วฒันบตุร)

33 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. 303,000  -  - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 150.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(จากบา้นนางสมปอง  ดวงกลางใต้) พร้อมบอ่พกัและรางวี



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

34 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 4 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. 363,000  -  - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง (บา้นนายวไิล ไกรสร และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 180.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ถึงหน้า บา้นแม่บวับาน นามพทุธา พร้อมบอ่พกัและรางวี

(ถนนรอบวดั)

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 4 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 2,148,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง (จากส่ีแยกโรงเรียน ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาวรวม 1,350.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

ถนนศรีจันทร์ถึงถนนเล่ียงเมือง) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม

36 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  - 682,000  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 340.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ถนนเส้นกลางชุมชนคนไทบา้น) พร้อมบอ่พกัและรางวี

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - 569,000 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง (ชุมชนเจริญสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 260.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

หน้าบา้นประธานชุมชน) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม

38 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  - 376,000  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 188.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยอารีสัมพนัธต์ลอดสาย) พร้อมบอ่พกัและรางวี

39 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  - 702,000  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 350.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ถนนแก่นจันทร์) พร้อมบอ่พกัและรางวี



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

40 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม.  -  - 186,000  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 62.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(นายประสาท สิงหโ์อ ถึง พร้อมบอ่พกัและรางวี

หน้าบา้นนางวารุณี รัตนบตุร)

41 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  -  - 702,000  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 350.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ถนนเส้นกลางชุมชนหนองโม)้ พร้อมบอ่พกัและรางวี

42 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - 715,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic concrete หมู่ที่ 4 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาวรวม 440.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นโคกฟนัโปง (เส้นทศิใต้หมู่บา้น เทศบาลต้าบลบา้นเปด็  เส้นทางคมนาคม

จากหน้าบา้นนางบวับาน ถึง

หน้าบา้นนางบวัแดง)

43 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล.หมู่ที4่ เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. - - 603,000 - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง(จากบา้นอาจารย์แดง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ถึงหน้าบา้นแม่บวับาน นามพทุธา) พร้อมบอ่พกัและรางวี

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - 1,309,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง (จากถ.วไีอพเีจริญสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 600.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

ถึงที่นาแม่ผิว  ค้าสิงห)์ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

45 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  -  - 696,000  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 346.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ถนนศาลากลางบา้น หมู่ที่ 4) พร้อมบอ่พกัและรางวี

46 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - 237,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic concrete หมู่ที่ 4 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาวรวม 170.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นโคกฟนัโปง(เส้นกลางชุมชน เทศบาลต้าบลบา้นเปด็  เส้นทางคมนาคม

หนองโม้ระหวา่ง ม. 21กับม. 4)

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - 329,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง (คุ้มวงัทอง) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 552,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยทุ่งนาทอง) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 318,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยมีสุข) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - - 170,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยหนองโจด) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

51 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 436,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

 Asphaltic concrete หมู่ที4่ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาวรวม 265.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นโคกฟนัโปง (ต่อจากบา้น เทศบาลต้าบลบา้นเปด็  เส้นทางคมนาคม

พอ่คาน  เงินดี ถึงบา้นแม่โอ่ง บญุจวง)

52 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 290,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic concrete หมู่ที่ 4 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาวรวม 168.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นโคกฟนัโปง (เส้นศาลากลางบา้น - เทศบาลต้าบลบา้นเปด็  เส้นทางคมนาคม

หมู่ที่ 4 จากถนนลาดยางหมู่ที่ 21)

53 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 285,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic concrete หมู่ที่ 4 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาวรวม 165.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นโคกฟนัโปง (เส้นชุมชนคนไทบา้น) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็  เส้นทางคมนาคม

54 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 730,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic concrete หมู่ที่ 4 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาวรวม 450.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นโคกฟนัโปง(ถ.ประชาธปิไตย เทศบาลต้าบลบา้นเปด็  เส้นทางคมนาคม

ผ่านหน้าบา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่ 4)

55 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. 661,700 - - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 5 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 334.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นหวัทุ่ง (ซอยอินทริาอยู่ใน ความยาวข้างละ 167.00 ม.  

ชุมชนหวัทุ่ง 4) พร้อมบอ่พกัและรางวี



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

56 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. 443,800 - - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 ข้าง และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

พร้อมวางทอ่ Ø 0.60 ม. ความยาว 115.00 ม.  

จ้านวน 6 ทอ่น หมู่ที่ 5 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. พร้อม

บา้นหวัทุ่ง (ซอยตาค้าอุทศิ) บอ่พกัและรางว ีความยาว 

115.00 ม.ความยาวรวม

230.00 ม พร้อมปา้ย

57 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. พร้อม 320,700 -  - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 ข้าง และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางว ีความยาว ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง (ซอยตาเคนอุทศิ) 75.00 ม.  

2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. พร้อม

บอ่พกัและรางว ีความยาว

75.00 ม.ความยาวรวม 150 ม.

58 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. พร้อม 184,500  -  - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 ข้าง และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางวยีาว 47.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง (ซอยมายค่ายหนู 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. พร้อม  

ถึง หน้าวดัศรีสะอาด) บอ่พกัและรางว ีความยาว

47.00 ม. ความยาวรวม

94.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ
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59 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. พร้อม 246,900 -  - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 ข้าง และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางวยีาว 62.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

พร้อมวางทอ่ Ø 0.60 ม. 2.ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม. พร้อม  

จ้านวน 6 ทอ่น หมู่ที่ 5 บา้นหวัทุ่ง บอ่พกัและรางว ีความยาว 

(ซอยสมานสามัคคี) 62.00 ม.ความยาวรวม 

124.00 ม.พร้อมปา้ยโครงการ

60 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 เมตร - - 476,900 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic concret หมู่ที่ 5 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาว 404.00 เมตร ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นหวัทุ่ง (กลางบา้น) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม

61 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ถนนกวา้ง 5.00 เมตร - - - 654,800 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic concret หมู่ที่ 5 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 540.00 เมตร ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นหวัทุ่ง (ถนนเกตุแก้วถนน  เส้นทางคมนาคม

 กลางบา้น ถึงถนนมะลิวลัย์)

62 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 927,800 - - - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 6 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 329.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (ชุมชน 3 ถนนมะลิวลัย์ พร้อมบอ่พกัและรางว ี

ถึงร้านไทยแลนด์คาไบค์) พร้อมปา้ยโครงการ
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63 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 578,000 - - - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 6 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 197.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (ชุมชน 3 ร้านไทยแลนด์ พร้อมบอ่พกัและรางว ี

คาไบค์ ถึงร้านชัยทวพีาณิชย)์ พร้อมปา้ยโครงการ

64 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. พร้อม 1,750,300 - - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 ข้าง และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางว ีความยาว ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ 367.00 ม.  

(จากส่ีแยกบา้นนาง ประพณิพร 2.ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. พร้อม

บา้นประดิษฐ์ ถึงวดัศรีสะอาด ) บอ่พกัและรางว ีความยาว

 238.00 ม. ความยาวรวม

605.00 ม.พร้อมปา้ยโครงการ

65 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 336,600 - - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 116.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ชุมชน 3 ถนนข้างโรงขนมเสรี ถึง พร้อมบอ่พกัและรางว ี

บา้นนายไพฑูรย์ ประทมุรุ่ง) พร้อมปา้ยโครงการ

66 โครงการปรับปรุงผิวถนนมะลิวลัย์ เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว - - 942,900 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

คาร์แคร์ โดยการเสริมผิวจราจร ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 800.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(Asphaltic Concrete) บา้นค้าไฮ ม.6 เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม
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67 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 เมตรพร้อม - 915,700 - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวหีมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางวจี้านวน 2 ข้าง ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ชุมชน 4จากบา้นนางเสาร์ เพยีธงษา ความยาว 160.00 เมตร

ถึงบา้นเลขที่  11/1 บา้น ความยาวรวม 320.00 เมตร

นายบญุมา พมิพค้์าไหล) พร้อมปา้ยโครงการ

68 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  -  - 304,800 - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 107.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ชุมชนค้าไฮนคร 2 ข้างวดัศรีสะอาด พร้อมบอ่พกัและรางว ี

ถึงถนนศรีจันทร์) พร้อมปา้ยโครงการ

69 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.40 ม.  -  -  - 159,400 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 6 บา้นค้าไฮ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 78.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(จากศาลากลางบา้นถึงบา้นเลขที่ 11/1 พร้อมบอ่พกัและรางว ี

บา้นนายบญุมา พมิพค้์าไหล) พร้อมปา้ยโครงการ

70 โครงการยกระดับถนนพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 1,533,000  -  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 7 บา้นกอก และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 360.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ซอย 34 (ซอยศรีมาลา)จาก เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมบอ่พกัและรางว ี

บา้นนางเรียม โซ่เงิน ถึงบา้น พร้อมปา้ยโครงการ

นางกอง วชิพรหมมา
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71 โครงการยกระดับถนนพร้อม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 692,600  -  -  - 2 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 7 บา้นกอก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาว 81.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

ซอย 32 (ซอยเสียงแคน)จาก เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ถนนกวา้ง 5.00 เมตร เส้นทางคมนาคมและ

บา้นนายจักรินทร์ บญุจวง ถึง พร้อมบอ่พกัและรางว ี ปญัหาน้้าทว่มขัง

บา้นนางเกษร ราชาวงษ์ พร้อมปา้ยโครงการ ได้รับการแก้ไข

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว 319,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 108.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 7 บา้นกอก (ซอยสุขใจ) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคมและปญัหา

น้้าทว่มขังได้รับแก้ไข

73 โครงการยกระดับถนนพร้อม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - 1,698,900  -  - 2 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 7 บา้นกอก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาว 436.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอย 26 ภกัด์ิโพธิ์) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ถนนกวา้ง 6.00 เมตร เส้นทางคมนาคมและ

ปญัหาน้้าทว่มขัง

ได้รับการแก้ไข

74 โครงการยกระดับถนนพร้อม เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  - 1,997,300  - 1 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 7 บา้นกอก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาว 341.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

 (ถนนวดัศรีอาราม)จากบา้น เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ถนนกวา้ง 5.00 เมตร เส้นทางคมนาคมและ

นางสมนึก แพงมา ถึงโรงแรม ปญัหาน้้าทว่มขัง

ชลพฤกษเ์ลคววิ ได้รับการแก้ไข
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75 โครงการยกระดับถนนพร้อมวางทอ่ เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - 296,600  -  - 1 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้้า หมู่ที่ 7 บา้นกอก (ซอยข้าง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาว 78.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

โรงเรียนบา้นกอกฝ่ังทศิตะวนัออก เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางคมนาคมและ

จากบา้นนางทองถิ่น โยมบตุร ปญัหาน้้าทว่มขัง

ถึงบา้นนางสาวประภา หมุนสา) ได้รับการแก้ไข

76 โครงการเสริมผิวถนน เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว -  - 277,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(Asphaltic Concrete) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 173.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

หมู่ที่ 7 บา้นกอก ถึงหมู่ที่ 15 เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. เส้นทางคมนาคม

บา้นหนองขาม

77 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  -  - 1,753,800 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางวหีมู่ที่ 7 บา้นกอก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ความยาว 291.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

จากบา้นนายเชิดชัย ข้อยุ่น เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ความยาวรวม 582.00 ม. 

ถึงแยกหมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม พร้อมปา้ยโครงการ

78 โครงการขยายถนน หมู่ที7่ บา้นกอก เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 3.00 ม. ยาว -  -  - 244,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

(จากปากทางตลาดหนองกอก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 131.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

ถึงหน้าโรงแรมไอยริศ) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. เส้นทางคมนาคม

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. 753,000  - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 270.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยนางทองค้า เพง็พระจันทร์) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. เส้นทางคมนาคม



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

80 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.80 ม. 4,161,900   -  - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(บา้นนายสาถึงทางเล่ียงเมือง) ความยาว 1,100.00 ม.

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  - 396,000  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 140.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยหลังโรงซักผ้า) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม.  เส้นทางคมนาคม

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  - 836,000  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอย 1 ชุมชนดวงตะวนั) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม.  เส้นทางคมนาคม

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม.  - - 502,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 210.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยดอนปู่ตา) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. เส้นทางคมนาคม

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว - 959,000 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 345.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยนายจีระศักด์ิ บญุจวง) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม.  คมนาคม

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. - 94,000 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 30.00 ม.  ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(นายวชิัย พลเยี่ยม ถึง เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. เส้นทางคมนาคม

บา้นนายจูญ  ปสัโป)



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

86 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.60 ม.  -  - 575,000 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

 หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด (บา้นเลขที่ 55 และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ถึงทางออกบา้นรัตนธานี) ความยาว 200.00 ม.

87 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า ม.8 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.60 ม. -  - 336,000  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นหนองโจด(นายวรีะพงษ ์โคตรค้าภา และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ถึงนายค้าพนั บญุจวง) ความยาว 114.00 ม.

88 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าหมู่ที่8 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.60 ม. -  - 574,000  - ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บ.หนองโจด(บา้นนายประสาน นามเทพ และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ถึงบา้นนายมหา ทองสา) ความยาว 200.00 ม.

89 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าหมู่ที่8 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.60 ม. -  -  - 2,285,000  2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นหนองโจด (บา้นนายชัยรัตน์ถึง และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นนายศักด์ิพงษ)์ ความยาว 800.00 ม.

90 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าหมู่ที่8 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.40 ม. -  -  - 195,000    2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นหนองโจด(ซอยหน้าวดัสระแก้ว และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ถึงมุมบา้นเลขที่ 55 นายอุทอง) ความยาว 100.00 ม.

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 0.50 ม.  -  - 671,000  - 2 ข้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 8 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 1400.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

บา้นหนองโจด (ซอยบา้นเอื้ออาทร เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

ถึงสามแยกบา้นหนองโจด)



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

92 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.80 ม. -  -  - 2,703,000  2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองโจด (บา้นนางวนัถึง และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

สุดเขตบา้นเรือนไทย ความยาว 700.00 ม.

93 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. 2,228,000 - -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 1,112.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยมารวยตลอดสาย) พร้อมบอ่พกัและรางวี

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม. 31,000 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 17.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยผู้ใหญ่บา้น นายประดุง วงัขันธ)์ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ คมนาคม

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม. - 31,000 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 17.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนางกมล พลูมา ถึง เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ คมนาคม

บา้นนายขวญั ดอกพกิุล)

96 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. - 1,972,000  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 694.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยทุ่งทอง 1 ถึงซอยทุ่งทอง 6) พร้อมบอ่พกัและรางวี

97 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. - 283,000 - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 140.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอย3/4 หลังโรงเรียนบา้นหนองขาม) พร้อมบอ่พกัและรางวี



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

98 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 9 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. - - 263,000 - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นหนองขาม (ซอยทรงนิมิตร และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 130.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ต่อเนื่องปงีบประมาณ 2559) พร้อมบอ่พกัและรางวี

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - 377,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 172.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ถนนในซอยทุ่งทอง ซอย3 ต่อเนื่อง) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ คมนาคม

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - 307,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยทุ่งทอง6) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ คมนาคม

101 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 9 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.80 ม. - - - 3,635,000 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นหนองขาม (จากหน้าวดัสระทอง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 850.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ถึงหมู่ที่ 15 ซอย 6) พร้อมบอ่พกั คสล .

102 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. - - 566,000 - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 282.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ข้างวดัทศิตะวนัออกไปถึงมารวย) พร้อมบอ่พกัและรางวี

103 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 288,700  - - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 100.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (พื้นที่ชุมชน 2 จาก พร้อมปา้ยโครงการ

บา้นเลขที่ 8 ถึงบา้นเลขที่ 46



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

104 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 288,700  - - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 100.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (จากแยกบา้นเลขที่ 7 พร้อมปา้ยโครงการ

นายปรีชา แพงมาถึงบา้นเลขที่ 1

นายพงษพ์ทิกัษ ์ศิลปษา)

105 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม.  609,400  - - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 213.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (จากบา้นนายค้า โพธิอ์่อนตา พร้อมปา้ยโครงการ

ถึงส่ีแยกบา้นเลขที่ 190)

106 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø  0.60 ม. 479,300  - -  - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 166.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (จากบา้นเลขที่ 124/1 พร้อมปา้ยโครงการ

นายประสงค์ เพญ็จันทร์ ถึง

บา้นเลขที่ 229 นางสมบติั เพิ่มทรัพย์)

107 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø  0.60 ม. - 257,900 - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 89.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (จากบา้นเลขที่ 2 พร้อมปา้ยโครงการ

นายค้าโพธิ ์ อ่อนตา ถึงบา้น

นางลาภา บตุรแสนคม เลขที่ 92)



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
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ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

108 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - 697,200  - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 244.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (จากบา้นเลขที่ 299 ถึง พร้อมปา้ยโครงการ

บา้นเลขที่ 223)

109 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - 297,900 - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 104.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (จากแยกบา้นเลขที่ 5 ถึง พร้อมปา้ยโครงการ

บา้นเลขที่ 101/3)

110 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. - 394,900 - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 139.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(จากแยกบา้นเลขที1่-บา้นเลขที่ 122/1) พร้อมปา้ยโครงการ

111 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  - 324,100 - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 113.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(จากแยกบา้นนางเกสร จ้าปาวะตะ พร้อมปา้ยโครงการ

ถึงแยกบา้นเลขที่ 92)

112 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  - 295,600 - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 103.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(จากแยกบา้นนายกรม วอยพมิพถ์ึงแยก พร้อมปา้ยโครงการ

บา้นนางเกสร จ้าปาวะตะ บา้นเลขที่7/1
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วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางทอ่ เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว -  - - 580,300 1 ข้างทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่10 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 118.00ม.หนา0.15 ม.วางทอ่ ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

บา้นค้าไฮ (จากแยกบา้นเลขที่ 50/1 เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาว คมนาคม และปญัหา

ถึงบา้นเลขที่ 315/1) 114.00 ม.พร้อมปา้ยโครงการ น้้าทว่มขังได้รับการแก้ไข

114 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. -  -  - 252,300 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 89.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ (จากแยกบา้นเลขที่ 46 พร้อมปา้ยโครงการ

ถึงแยกทางเข้าหมู่บา้นจุไรรัตน)์

115 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø  0.60 ม. -  - - 1,258,000 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 437.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นค้าไฮ(ถนนทางด้านหลัง พร้อมปา้ยโครงการ

ไทยพพิฒัน์วสัดุก่อสร้างและ

ด้านข้างถนนมะลิวลัย)์

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - 32,200 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (ซอยข้างบา้น ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 13.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

เลขที่ 332 นางทองม้วน ซิวจ้าปา) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม

ถึงแยกทางเข้าหมู่บา้นจุไรรัตน)์
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117 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø  0.60 ม. -  - - 1,258,000 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 437.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ถ.ทางด้านหลังไทยพพิฒัน์วสัดุก่อสร้าง พร้อมปา้ยโครงการ

และด้านข้างถนนมะลิวลัย)์

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - 32,200 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 10 บา้นค้าไฮ (ซอยข้างบา้น ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 13.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

เลขที่ 332 นางทองม้วน ซิวจ้าปา) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ เส้นทางคมนาคม

119 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. 863,000 -  -  - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

และรางว ีหมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข (ซอย และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ทางเข้าแยกเข้าค่ายร.8 ถึงแยกซอย 6) พร้อมบอ่พกัและรางวี

120 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกั เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 1.00 ม.  - 1,425,000   -  - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

และรางว ีหมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 250.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ถนนรอบหนองหมุ่นฝ่ังทศิตะวนัออก) พร้อมบอ่พกั

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 383,000 - -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข (ซอย 5) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 140.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ เส้นทางคมนาคม

700.00 ตร.ม.
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122 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - 846,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 310.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยคุ้มพรสวรรค์) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ เส้นทางคมนาคม

1,550.00 ตารางเมตร

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.ยาว - - - 225,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 82.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นผิว ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(แยกซอยต้นตาลข้างร้าน ร.8 วสัดุ) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ จราจรไม่น้อยกวา่410.00ตร.ม. เส้นทางคมนาคม

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - - - 647,000 1 เส้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นสันติสุข ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

(ซอยแก่นนคร 1) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ เส้นทางคมนาคม

1,200.00 ตารางเมตร

125 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.40 ม. พร้อม 253,000  -  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

 หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางว ีกวา้ง 1.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยหอพกัเปี่ยมสุข) ระยะทาง 125.00 ม.

126 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.60 ม. 441,300  -  -  - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 208.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอย 2 หลังโรงงานโฟม)
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127 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 3.00 ม.  - 214,000  - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย (ซอยชูศิลป)์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 115.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม.  คมนาคม

128 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม.  - 954,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 400.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนายสอน) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

129 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  - 979,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นกอกน้อย (ซอยรอบหนองบอ่แก้ว ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 352.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หนองบอ่แก้ว-พมิานบรีุ) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  -  - 726,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 260.00 ม.  ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นพตท.รณชัย) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  - 1,248,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 450.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยชุมพลพฒันา) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

132 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  - - 836,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บน้กอกน้อย (ซอยคชสาร) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม.  คมนาคม
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133 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  -  - 836,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนายสิงห ์ครูดา) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  - - 836,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมุ่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นพอ่เขียว) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม.  คมนาคม

135 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. ยาว  - - 726,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 260.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยเปรมิกา) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม.  คมนาคม

136 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ระยะทาง  - - - 1,220,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 440.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยชุมชนหนองบอ่แก้ว) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ระยะทาง  - - - 1,056,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นกอกน้อย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 380.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยชุมชนหนองบอ่แก้ว 2) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

138 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 1,011,000 - - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 463.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(วดัภดิูน ถึงถนนเหล่านาดี) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ คมนาคม
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139 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 1,915,000 - - - 1 ข้างทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 350.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ วางทอ่ขนาด Ø 0.60 ม.  เส้นทางคมนาคมและ

(ปั๊มน้้ามันถึงทางเข้า ความยาวรวม 350.00 ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

ชุมชนทรัพย์สมบรูณ์) พร้อมบอ่พกัและรางว ี ได้รับการแก้ไข

140 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 1,369,000 - - - 1 ข้างทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 13 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นพรสวรรค์ (ส่ีแยกบา้นพอ่จรัส เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ วางทอ่ขนาด Ø 0.60 ม.  เส้นทางคมนาคมและ

ถึง หน้าบา้นคุณสายันต์) ความยาวรวม 250.00 ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

พร้อมบอ่พกัและรางว ี ได้รับการแก้ไข

141 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้ารูปตัวยู เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 0.61 ม. - 721,000 - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ (จากร้าน และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 220.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

แม่หน่องลาบเปด็ ถึงส่ีแยกบา้นพอ่วชิัย)

142 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - 1,418,000 - - 1 ข้างทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 259.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ วางทอ่ขนาด Ø 0.60 ม.  เส้นทางคมนาคมและ

(บา้นพอ่เอนก ถึง ความยาวรวม 259.00 ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

บา้นนายอินทร์  ค้าสะไว)้ พร้อมบอ่พกัและรางว ี ได้รับการแก้ไข
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143 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. -  - 2,578,000  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 13 บา้นพรสวรรค์ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 926.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(วดัภดิูน ถึงถนนเหล่านาดี) พร้อมบอ่พกั คสล .

144 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - - - 368,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นพรสวรรค์ (จากบา้นผอ.ค้าพนัธ ์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 133.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

ถึงแม่หน่องลาบเปด็) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ คมนาคม

145 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ทอ่ขนาด Ø 0.60 ม. 936,400  -  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

คสล. หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 167.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(แยกโชคอนันต์วสัดุก่อสร้าง พร้อมบอ่พกัและรางวี

ไปทางทศิตะวนัตก) พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

146 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม.ยาว 233,100  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นหวัทุ่งนคร (หลังอู่ ส.เจริญยนต์ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 104.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หลังร้านอาหารลานไม)้ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ คมนาคม 

147 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.วางทอ่ ขนาด Ø 0.60 ม. 1,011,900  -  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

จ้านวน 2 จุด หมู่ที่ 14 และน้้าเน่าเสียในชุมชน พร้อมบอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(หน้าอู่ใจสวรรค์) ความยาว 178.00 ม.

2.วางทอ่ขนาดØ0.60 ม.พร้อม

บอ่พกัและรางว ียาว178.00 ม

ความยาวรวม 356.00 ม.
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148 โครงการปรับปรุงถนนด้านทศิตะวนัตก เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 7.00 ม.  - 4,633,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บงึหนองโคตรจากหน้าศูนย์บริการ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 851 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

สาธารณสุขบา้นหวัทุ่งถึงถนน เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ คมนาคม

หน้าศาลเจ้า หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร

(จากหน้าศูนย์หวัทุ่งฯถึงศาลปู่ตา

ติดหมู่บา้นสปงิเพลส)

149 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 6.00 ม.  -  - 2,666,700  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต  ยาว 795.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ร้านอาหารแวดูไปทางบา้นหนองโจด) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ คมนาคม

เสริมลูกรัง 125 ลบ.ม.

150 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม.  - 469,900  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาว 80.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยฟมูาร์ท ตรงข้ามกาแฟดอยช้าง) ความยาวรวม 160.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

151 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 2.50 ม.  -  - 76,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 52.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยระหวา่งซุ้มไม้น้้ากับ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

อาคารสถาบนัรับเล้ียงเด็ก)
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152 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.80 ม. 4,806,000   -  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 15 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 650.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นหนองขาม (ส่ีแยกรัตนาธานี พร้อมบอ่พกัและรางวี

ถึงถนนเหล่านาดี)

153 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 821,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 298.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยนายบญุเหลือ  ข้อยุ่น) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

154 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม.  - 2,993,000  -  - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 1094.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ชุมชนประชาสุขใจ ซอย 5) พร้อมบอ่พกัและรางวี

155 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - 144,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 65.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยสุชาวดี ผอ.ธนัท) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 263,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 95.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนางพวงเพชร) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

157 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 283,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นหนองขาม (บา้นนางผล พลซักซ้าย ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 102.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

ถึงหลังโรงเรียนหนองขาม) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม
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158 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - 316,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 123.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยประพนัธ์) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 294,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 106.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยนายสุรพล ทองนอก) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

160 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  - 681,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 247.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยนางส้าอาง นาผล) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม.  -  - 212,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 78.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยข้างบา้นคุณเอื้องค้า) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

162 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  - 220,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 100.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนายวรัิช) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

163 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  - 219,000  -  1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 79.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนายอ้านาจ พลายเถาะ) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม
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164 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 159,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 57.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยตรงข้ามหอพกัสีเขียว) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 1,514,000   - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 550.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยข้าง RS โฮเซล) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  - 200,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้น ดต.นคร) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

167 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  -  -  - 1,022,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 510.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอย 4 เชื่อมซอย 3) พร้อมบอ่พกัและรางวี

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 181,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 65.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอย 4 แยก 2) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  - 132,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 60.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยนายสมพร) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม
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170 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 888,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 322.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนายสมหมาย อดิพนัธ)์ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 540,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขาม ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 194.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนางอรทรัพย์ ปญัญา) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

172 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. พร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  -  -  - 920,000 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 15 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ระยะทางรวม456.00 ม.พร้อม ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นหนองขาม (ซอย 4 ประชาร่วมใจ) บอ่พกัและรางว ี(2 ข้าง)

173 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. 863,000  -  -  - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม (ซอย - และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ทางเข้ามหาวทิยาลัยขอนแก่น) พร้อมบอ่พกัและรางวี

174 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. 660,000  -  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 160.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยบา้นนายสมควร) ความยาวรวม 320.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

175 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้าØ0.40 ม.ยาว  - 660,000  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน 160.00ม.(2 ข้าง)ความยาวรวม ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยบา้นนางล้าพนู) 320.00ม.พร้อมบอ่พกัและรางวี
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176 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้าØ 0.40 ม.ยาว  - 660,000  -  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน 160.00ม.(2 ข้าง)ความยาวรวม ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยบา้นนางสมปอง) 320.00ม.พร้อมบอ่พกัและรางวี

177 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  -  - 984,000  - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 240.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยบา้นอาจารย์ทวศัีกด์ิ) ความยาวรวม 480.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

178 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  -  -  - 622,000 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 150.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยบา้นนายอัมพร) ความยาวรวม 300.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - - - 755,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 350.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนายทองพนู) พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม

1,400.00 ตารางเมตร

180 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. - 520,000 - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาวรวม 200.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยบา้นก้านัน) ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 

ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.
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181 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. - 370,000 - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 87.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยบา้นนายประจบ) ความยาวรวม 174.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

182 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. - 300,000 - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นแก่นพยอม และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 70.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยบา้นนายสุพจน์ ฟอ้งนาม) ความยาวรวม 140.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางวี

183 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม. 871,000    - - - 2 ข้างทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ี ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 150.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 17 บา้นเดชา เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ วางทอ่ Ø 0.40 ม.  คมนาคม

(ซอยโรงตุ๊กแก) ยาว 150.00 ม. (2 ข้าง)

ความยาวรวม 300.00 ม.

พร้อมบอ่พกัและรางว ี 

184 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. 640,000    - - - 1 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 17 บา้นเดชา (ด้านทศิตะวนัตก และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 220.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

จากซอย16 ถึง ถนนมะลิวลัย)์ พร้อมบอ่พกัและรางวี



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

185 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. - 1,250,000  - - 2 ข้างทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมทอ่ระบายน้้า ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาวรวม 400.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 17 บา้นเดชา เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. คมนาคม

(ซอยโรงตุ๊กแก2) ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.

186 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. - 440,000    - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 17 บา้นเดชา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยโรงตุ๊กแก3) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม

800.00 ตารางเมตร

187 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. 640,700     - - - 2 ข้างทาง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 18 และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 312.00 ม. (2 ข้าง) ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

บา้นเปด็ (ซอยข้างคริสต์จักร) พร้อมบอ่พกัและรางวี

188 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. ยาว 1,143,000  - - - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 18 บา้นเปด็ และน้้าเน่าเสียในชุมชน 400.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการ ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(จากบา้นนายพรหม สัตตะวาที รวม 260 ม. ทอ่แบบรางวี

ถึงตรงข้ามบา้นนายทองทพิย์ ขุนศรี)

189 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่ Ø 0.60 ม. 1,143,000  - - - 1 เส้น ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บอ่พกัและรางว ีหมู่ที่ 18 บา้นเปด็ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ยาว 400.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(จากบา้นนายบญุหลาย แก้วลือ พร้อมปา้ยโครงการ

ถึงบา้นนายทองทพิย์ ขุนศรี)
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190 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 3.00 ม. ยาว 76.00 ม.  - - 128,200  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นเปด็(จากบา้นนายบญุน้อม นาค-อก ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต หนา0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

ถึงบา้น ดต.ไพสิฐ จันทะสอน) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ คมนาคม

191 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 3.50 ม.  - - 232,800 - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ (จากบา้น ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 120.00 ม.หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

นายสุระ หาญสุริย์ถึงถ.ศรีจันทร์) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ คมนาคม

192 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง 1.วางทอ่ระบายน้้าขนาด Ø  - - 644,800 - 2 ข้างทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 ข้าง และน้้าเน่าเสียในชุมชน 0.60 ม. พร้อมบอ่พกัและรางวี ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ ความยาว 113.00 ม. คมนาคม

(จากบา้นนายภาศกร บตุรวงษ์ 2.วางทอ่ระบายน้้าขนาด Ø

ถึงบา้นนายบญุหลาย แก้วลือ) 0.60 ม. พร้อมบอ่พกัและรางวี

ความยาว 113.00 ม.

ความยาวรวม 226.00 ม.

พร้อมปา้ยโครงการ

193 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  - - - 784,400 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นเปด็ (จากร้านแอนฟา้ฟลุต ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 281.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

ถึงบา้นกิ่งดาว เพยีสุวรรณ) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมปา้ยโครงการ คมนาคม



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

194 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ทอ่ขนาด Ø 0.40 ม. ความยาว  - - - 202,300 2 ข้างทาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมบอ่พกัและรางว ีจ้านวน 2 ข้าง และน้้าเน่าเสียในชุมชน 50.00 ม.ความยาวรวม ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 18 บา้นเปด็ (จากบา้นนายเลิศสิน 100.00 ม.พร้อมบอ่พกั คมนาคม

ถึงบา้นนางอนงค์  ในสนธ)ิ และรางว ีพร้อมปา้ยโครงการ

195 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 2,396,300  - - - 2 ข้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่19 ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและ ยาว 282.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ ความสะดวกในการใช้

บา้นกังวาน (ซอยโพธิเ์งินจาก แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. เส้นทางคมนาคมและ

หอพกัสีเขียว49 ถึง หมู่บา้นเซ็นทาร่า) และน้้าเน่าเสียในชุมชนเขต ยาวรวม 564.00 ม. ปญัหาน้้าทว่มขัง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

196 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้้า แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า Ø 0.60 ม. 496,600 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

 หมู่ที1่9 บ้านกงัวาน และน้้าเน่าเสียในชุมชนเขต ยาวรวม 153.00 ม. (2 ขา้ง) ทต.บ้านเป็ด ได้รับการแก้ไข

(ในซอยสุภาวดี) เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด พร้อมบ่อพกัและรางวี

197 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. - 422,000 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน และน้้าเน่าเสียในชุมชนเขต ความยาวรวม 114.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยกังวาน 4 ข้างหอพกัสุขสบาย เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมบอ่พกัและรางวี

ด้านหลังอ้อมไปถึงหวัมุมร้านสินวารี)

198 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. - 551,600 - - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน และน้้าเน่าเสียในชุมชนเขต ความยาวรวม 189.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยย่อยสุภาวดี ซอยที1่-3) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมบอ่พกัและรางวี



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

199 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า ม.19 แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. - 1,806,000 - - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นกังวาน (ในซอยหอพกัคุณแม่) และน้้าเน่าเสียในชุมชนเขต ความยาวรวม 310.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

สุดซอยบา้นจ่ารุน เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมบอ่พกัและรางวี

200 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม.  -  - 982,000 - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอยกังวาน 1-4 และน้้าเน่าเสียในชุมชนเขต ความยาวรวม 333.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หน้าบา้นนางอนงค์โดยเชื่อมต่อกับ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมบอ่พกัและรางวี

ถนนหมู่บา้นเซ็นทาร่า)

201 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม.  -  - 406,000 - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที1่9 บา้นกังวาน และน้้าเน่าเสียในชุมชนเขต ความยาวรวม 191.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยเปรมฤดี ต้นซอยถึงสุดซอย) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พร้อมบอ่พกัและรางวี

202 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.40 ม. พร้อม - - 1,431,000   - 2 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยหอพกัคุณแม่ทั้งซอย) ระยะทาง 720.00 ม.

203 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.40 ม. พร้อม - 670,000 -  - ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอยโพธิเ์งิน) และน้้าเน่าเสียในชุมชน บอ่พกัและรางว ี ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ระยะทาง 250.00 ม.

204 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. - 177,000 -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอยโพธิเ์งิน 2) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 55.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม.  คมนาคม



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
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งบประมาณและทีม่า

205 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 -  -  - 177,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอยโพธิเ์งิน3) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 55.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

206 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง  5.00 ม. -  -  - 177,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอยโพธิเ์งิน 4) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 55.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

207 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. -  -  - 177,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอยโพธิเ์งิน5) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 55.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

208 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. -  -  - 177,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอยโพธิเ์งิน6) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 55.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

209 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม. -  -  - 1,578,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 19 บา้นกังวาน (ซอยโพธิเ์งิน ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 500.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

ถึงเหล่านาดี) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

210 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 546,000 - -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยหลังสถาบนั 3 แยกสุสาน) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

1,000.00 ตารางเมตร
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211 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 2,630,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า คสล. ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 420.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. คมนาคม 

(ซอยหลังชุมชนวงัทรัพย์สิน) ยาวรวม 420.00 ม. (2 ข้าง)

212 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ยาว - 125,000 -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 57.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นผิว ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นตาหยอย) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ จราจรไม่น้อยกว่า228.00 ตร.ม. คมนาคม 

213 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม. -  - 1,877,000 - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 Asphaltic concrete ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 1,560.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่  คมนาคม 

(ภายในซอยชุมชนสุภทัรา ซ.1 ถึง ซ.9) 6,240.00 ตารางเมตร

214 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - 1,172,000 - - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 430.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยหลังปั้ม ปตท.) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

2,150.00 ตารางเมตร

215 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. -  -  - 1,123,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 412.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยข้างวดัโมก) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

2,060.00 ตารางเมตร



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

216 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. - 1,635,000 -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 20 บา้นสุภทัรา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 600.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยสุโขทยัพฒันา) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

3,000.00 ตารางเมตร

217 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. 2,977,000 -  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 1050.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

(ซอยวดัปา่สีตวนัถึงบริเวณรอบวดั) พร้อมบอ่พกัและรางวี

218 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 21 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.60 ม. 2,182,000 -  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง (บา้นนายสุพฒัน-์ และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 750.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

นาค-อก ถึงบา้นนายทองค้า นาค-อก) พร้อมบอ่พกัและรางวี

219 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 1,487,000   -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 540.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยสุขสวสัด์ิ) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

220 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ผิวจราจรกวา้ง4.00ม.ระยะทาง  -  - 1,855,000  - 1 ข้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า คสล. หมู่ทื2่1 และน้้าเน่าเสียในชุมชน รวม379.00ม.วางทอ่ระบายน้้า ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

บา้นโคกฟนัโปง (ซอยวนัชนก) Ø 0.60 ม.ความยาวรวม คมนาคมและปญัหา

379.00 ม.พร้อมบ่อพักและรางวี น้้าทว่มได้รับการแก้ไข



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

221 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 704,000     - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 255.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยโชคชัย) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

222 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 2,242,000   - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 814.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ถนนพลังสีตะวนัซอยรางน้้า) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

223 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 21 เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.80 ม.  -  -  - 3,294,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง (ถนนมะลิวลัย์ถึง และน้้าเน่าเสียในชุมชน ความยาวรวม 834.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ถนนศรีจันทร์ซอยหา้งไพรัช) พร้อมบอ่พกัและรางวี

224 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  - 377,000  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นโคกฟนัโปง (ซอยไพบรูณ์อุทศิ ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 172.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

ข้างบา้นประธานชุมชนพลังสีตะวนั) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

225 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 1,034,000  1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง  ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 375.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยมะลิวลัย์ 5) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

226 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  - 676,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง (ซอยหลังบา้น ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 245.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

พกัสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
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ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

227 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 172,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 60.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ชุมชน 3 ซอยหนองหวา้) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

228 โครงการลอกทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขุดลอกทอ่ระบายน้้า  -  -  - 325,000 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง (ภายใน และน้้าเน่าเสียในชุมชน ระยะทางรวม 1,300.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

หมู่บา้นวไีอพโีฮม 5 ชุมชนสีตวนั)

229 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม.  -  -  - 265,000    1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 21 บา้นโคกฟนัโปง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทางรวม 90.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยช่างเซ ชุมชน 3) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

230 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 357,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 22 บา้นแก่นทองธานี ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยเหมือนสุวรรณพงษ)์ เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

660.00 ตารางเมตร

231 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 1,362,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 22 บา้นแก่นทองธานี ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 500.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ชุมชนบา้นรัศมี ถึงทางเข้าสนามบนิ) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

2,500.00 ตารางเมตร



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่
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งบประมาณและทีม่า

232 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  - 140,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 22 บา้นแก่นทองธานี ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 64.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยนวลหงส์ 5) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

256.00 ตารางเมตร

233 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  - 108,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 22 บา้นแก่นทองธานี ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยนวลหงส์ 10) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ คมนาคม 

196 ตารางเมตร

234 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม.  -  -  - 1,490,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า คสล. ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ยาว 220.00 ม. หนา 0.15 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 22 บา้นแก่นทองธานี เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ วางทอ่ระบายน้้า Ø 0.40 ม. คมนาคม 

(ซอยช่างพนั) ยาวรวม 220.00 ม. (2 ข้าง)

235 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าทว่มขัง ขนาดทอ่Ø 0.40 ม. พร้อม 1,088,000   -  -  - 1 ข้าง ปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง (ซอยชุมชน และน้้าเน่าเสียในชุมชน ระยะทาง 530.00 ม. ทต.บา้นเปด็ ได้รับการแก้ไข

ไทรทอง4ซอยจิตตะมัย2-5)

236 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม. 63,000  -  -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 25.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยชุมชนไทรทอง2 ประชารักษ1์) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 
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237 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  -  - 377,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง  (ซอยโรงน้้า) ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 133.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

238 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 5.00 ม.  -  - 603,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง  ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 215.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยโรงน้้าถนนในชุมชน) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

239 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม.  -  -  - 617,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง (ซอยชุมชน ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 258.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

ไทรทอง 2ประชารักษ ์2) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

240 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 6.00 ม.  - 1,121,000   -  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 350.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบงึหนองไฮ หน้าโรงเรียน เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

บา้นค้าไฮหวัทุ่งประชาบ้ารุง)

241 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ม. 23 เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 1.00 ม.  -  - 78,000       - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บา้นไทรทอง (ซอยบา้นนายสุริยา ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 35.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

จารุไกรศักด์ิ ต่อจากถนนคสล.เดิม) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

242 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม.  -  - 122,000  - 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 50.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยประชารักษ ์6) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 



เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

243 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ถนนกวา้ง 4.00 ม. ระยะทาง  -  -  - 369,000 1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 23 บา้นไทรทอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 154.00 ม. ทต.บา้นเปด็ สะดวกในการใช้เส้นทาง

(ซอยบา้นนางบงัอร เลขที่ 568) เทศบาลต้าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม 

244 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อบรูณะซ่อมแซมถนน ถนนหนทาง ทางระบายน้้า 5,300,000  5,300,000  5,300,000  5,300,000  23 หมู่บา้น ถนนหนทาง กองช่าง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน ทางระบายน้้า ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้าง ในพื้นที่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทางระบายน้้า

ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ทางระบายน้้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตเทศบาลต้าบลบา้นเปด็ ส่ิงปลูกสร้าง

สนามกีฬา ลานกีฬา ฯลฯ ทกุหมู่บา้น พร้อมต่อการใช้งาน

245 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุ เพื่อใช้ส้าหรับเก็บเอกสาร จ้านวน 1 หลัง 500,000  -  -  - การจัดเก็บ เอกสารอยู่ในสถานที่ กองคลัง

ของกองคลัง หลักฐานทางการเงินและ ทต.บา้นเปด็ เอกสารมี มิดชิดปลอดภยั

เอกสารส้าคัญต่างๆ ประสิทธภิาพเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ร้อยละ 100 สะดวกในการค้นหา

66,828,800 54,030,800 48,298,400 56,096,500รวม  245 โครงการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การเพ่ิมศักยภาพของเมอืงเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงานที่

วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟา้ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟา้ ไฟฟา้สาธารณะทกุจุดที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 23 หมู่บา้น ไฟฟา้สาธารณะ กองช่าง

สาธารณะ สาธารณะใหใ้ช้ได้อย่างมี ช ารุดเสียหายในเขตพื้นที่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สามารถใช้ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ประสิทธภิาพ

100,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด  อ้าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

รวม  1 โครงการ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาบา้นเทศบาลต้าบลบา้นเปด็ที ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ที ่ โครงการ

งบประมาณและทีม่า

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา  กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหน้ักเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต าบลบา้นเปด็ได้ด่ืมนม ป.6 ในเขตทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์

อย่างต่อเนื่อง 1. ร.ร.บา้นเปด็

2. ร.ร.บา้นกอก

3. ร.ร.บา้นหนองขามฯ

4. ร.ร.บา้นค าไฮฯ

5. ร.ร.บา้นโคกฟนัโปง

6. ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็

7. ศพด.บา้นเปด็

8. ศพด.บา้นโคกฟนัโปง

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในสังกัด 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 3 แหง่ สถานศึกษามี กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ได้แก่ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ งบประมาณเพยีงพอ

1. ค่าอาหารกลางวนั 1.ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็ ในการจัดการศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต 2. ศพด.บา้นเปด็

3. การพฒันาหอ้งสมุด 3. ศพด.บา้นโคกฟนัโปง

4. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

9. อื่นๆ ตามที่ได้รับการจัดสรร

จากกรมส่งเสริมฯ

3 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ โครงการที่ด าเนินการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การจัดการศึกษาของ กองการศึกษา

กิจกรรมเพื่อพฒันาสถานศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตามแผนพฒันาการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ โรงเรียนเทศบาล ร.ร.เทศบาล

โรงเรียนเทศบาลบา้นเปด็ เทศบาลบา้นเปด็ ได้แก่ ศึกษาของโรงเรียน บา้นเปด็มีคุณภาพ บา้นเปด็

1.การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เทศบาลบา้นเปด็

2. วนัเด็กแหง่ชาติ

3. การอบรมเพื่อพฒันาบคุลากร

4. อื่นๆ ที่ปรากฏในแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

4 โครงการส่งเสริมอนามัย เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ สถานศึกษาในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 9 โรงเรียน นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

นักเรียน การดูแลสุขอนามัยของตนเอง เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์

1. ร.ร.บา้นเปด็

2. ร.ร.บา้นกอก

3. ร.ร.บา้นหนองขามฯ

4. ร.ร.บา้นค าไฮฯ

5. ร.ร.บา้นโคกฟนัโปง

6. ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็

7. ศพด.บา้นเปด็

8. ศพด.บา้นโคกฟนัโปง

9.ร.ร.การศึกษาคนตาบอด

5 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ โครงการที่ด าเนินการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 การจัดการศึกษาของ กองการศึกษา

กิจกรรมเพื่อพฒันาสถานศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ ตามแผนพฒันาการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.บา้นเปด็

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเปด็ พฒันาเด็กเล็กบา้นเปด็ ได้แก่ ศึกษาของศูนย์พฒันา บา้นเปด็มีคุณภาพ

1.การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เด็กเล็กบา้นเปด็

2. วนัเด็กแหง่ชาติ

3. การอบรมเพื่อพฒันาบคุลากร



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

6 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน เพื่อปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งเรียนคอมพวิเตอร์ 50,000 20,000 20,000 20,000 1 หอ้ง เด็กและประชาชนได้ กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ในร.ร.ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้น

7 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ โครงการที่ด าเนินการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 การจัดการศึกษาของ กองการศึกษา

กิจกรรมเพื่อพฒันาสถานศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒันา ตามแผนพฒันาการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น ศพด.บา้นโคก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น เด็กเล็กบา้นโคกฟนัโปง ได้แก่ ศึกษาของศูนย์พฒันา โคกฟนัโปงมีคุณภาพ ฟนัโปง

โคกฟนัโปง 1. การอบรมเพื่อพฒันาบคุลากร เด็กเล็กบา้นโคกฟนัโปง

2. ลอยกระทง

3. อื่นๆ ที่ปรากฏในแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา

8 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ของ ภมูิทศัน์ของสถานศึกษา 200,000 200,000      200,000      200,000      3 แหง่ สถานศึกษามีความ กองการศึกษา

สถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาลต าบล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สวยงาม ปลอดภยั กองช่าง

ต าบลบา้นเปด็ บา้นเปด็มีความสวยงาม

1. ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็

2. ศพด.บา้นเปด็

3. ศพด.บา้นโคกฟนัโปง



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

9 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม จัดกิจกรรมงานวนัเด็ก 180,000 180,000 180,000 180,000 1 คร้ัง /ปี เด็กและเยาวชนมีขวญั กองการศึกษา

พฒันาการเด็กและสร้าง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ก าลังใจและมุ่งมั่นที่จะ

ความตระหนักในการดูแลเด็ก ปฏบิติัหน้าที่ตนเองใหดี้

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ เพื่อจัดกิจกรรมการประชุม อบรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

เยาวชนเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ศึกษาดูงานตามความสนใจ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เรียนรู้ตามความสนใจ

11 โครงการรณรงค์และปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติดใน สถานศึกษาในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 12 แหง่ สถานศึกษาปลอด กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษา ในเขตต าบลบา้นเปด็ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ จากปญัหายาเสพติด

12 โครงการอบรมค่ายเยาวชน เพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติด เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ชุมชนปลอดจาก กองการศึกษา

หา่งไกลยาเสพติด ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ยาเสพติด

13 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปน็เลิศ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความเปน็ สนับสนุนการเรียนรู้และพฒันา ทางวชิาการและผู้มีทกัษะ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

เลิศทางวชิาการ และผู้มีทกัษะ คุณภาพชีวติแก่ผู้ด้อยโอกาส ทางด้านกีฬาที่มีภมูิล าเนา

ทางด้านกีฬา ผู้มีความเปน็เลิศทางวชิาการ ในเขตทต.บา้นเปด็หรือ

และผู้มีทกัษะทางด้านกีฬา หน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในเขต

พื้นที่ ทต.บา้นเปด็

6,680,000 6,950,000 7,250,000 7,550,000รวม 13 โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เขม้แขง็และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา  กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการงานประเพณีลอยกระทง  - เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ จัดงานประเพณีลอยกระทง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง / ปี วฒันธรรม ประเพณีของ กองการศึกษา

อนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทอ้งถิ่นได้รับการอนุรักษ์

ใหค้งอยู่สืบไป และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

2 โครงการงานประเพณีสงกรานต์  - เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ  -จัดงานประเพณีสงกรานต์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง / ปี วฒันธรรม ประเพณีของ กองการศึกษา

อนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์ งานสัปดาหผู้์สูงอายุ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทอ้งถิ่นได้รับการอนุรักษ์

ใหค้งอยู่สืบไป แหง่ชาติและวนัครอบครัว และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

3 โครงการงานประเพณีถวาย เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา จัดงานประเพณีทอดเทยีน 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง / ปี ศาสนาได้รับท านุบ ารุง กองการศึกษา

เทยีนพรรษา พรรษา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนั  - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวนัส าคัญทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง / ปี ศาสนาได้รับท านุบ ารุง กองการศึกษา

ส าคัญทางศาสนา และท านุบ ารุงศาสนาให้ ศาสนา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

รุ่งเรือง

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษภ์มูิปญัญาทอ้งถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง / ปี ผู้ร่วมโครงการสามารถน า กองการศึกษา

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและปราชญ์ และปราชญ์ชาวบา้น เรียนรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นไปใช้

ชาวบา้น จ านวน 1 คร้ัง/ปี ในชีวติประจ าวนัได้

6 โครงการแข่งขันกีฬาบา้นเปด็ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

มินิมาราธอน และประชาชนได้ออกก าลังกายกลุ่มเปา้หมาย ร่วมกิจกรรม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

7 โครงการส่งเสริมกีฬาและ เพื่อใหเ้ด็กเล็กและนักเรียนใน เด็กเล็ก และนักเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 60 เด็กเล็กและนักเรียน กองการศึกษา

นันทนาการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลบา้นเปด็ได้ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ได้พฒันาความพร้อม

ในสังกัดทต.บา้นเปด็ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต าบลบา้นเปด็ ทกุด้าน

เข้าร่วมกิจกรรม

8 โครงการแข่งขันกีฬาและการ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาและออก 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

ออกก าลังกาย เทศบาลต าบล และประชาชนได้เล่นกีฬา ก าลังกาย 1 คร้ัง/ปี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ประชาชนมีสุขภาพ

บา้นเปด็ และออกก าลังกาย แข็งแรง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  - เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับความ กองการศึกษา

สัมพนัธเ์ทศบาลต าบลบา้นเปด็ พื้นบา้นใหแ้ก่ประชาชนใน สัมพนัธ์ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ สนุกสนาน เสริมสร้าง

เขตเทศบาลต าบลบา้นเปด็ ความสามัคคี

10 โครงการแข่งขันกีฬาอปท.สัมพนัธ์ - เพื่อจัดหรือเข้าร่วมการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง /ปี พนักงานเทศบาลได้ กองการศึกษา

แข่งขันกีฬาอปท.สัมพนัธ์ จัดหรือเข้าร่วมการแข่งขัน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ พฒันาทกัษะทางด้าน

กีฬาอปท.สัมพนัธ์ กีฬา

11 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่ หมู่บา้น/ชุมชนได้รับ 200,000 200,000 200,000 200,000 23 หมู่บา้น ประชาชนสนใจเล่น กองการศึกษา

หมู่บา้น ชุมชน และผู้ที่สนใจ อุปกรณ์กีฬา ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ กีฬาเพิ่มขึ้น

12 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม จัดกิจกรรมงานวนัเด็ก 180,000 180,000 180,000 180,000 1 คร้ัง /ปี เด็กและเยาวชนมีขวญั กองการศึกษา

พฒันาการเด็กและสร้าง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ก าลังใจและมุ่งมั่นที่จะ

ความตระหนักในการดูแลเด็ก ปฏบิติัหน้าที่ตนเองใหดี้

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ เพื่อจัดกิจกรรมการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

เยาวชนเทศบาลต าบลบา้นเปด็ อบรมศึกษาดูงานตาม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เรียนรู้ตามความสนใจ

ความสนใจ

14 โครงการรณรงค์และปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติดใน สถานศึกษาในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 12 แหง่ สถานศึกษาปลอด กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษา ในเขตต าบล ต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ จากปญัหายาเสพติด

บา้นเปด็



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

15 โครงการอบรมค่ายเยาวชน เพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพติด เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ชุมชนปลอดจาก กองการศึกษา

หา่งไกลยาเสพติด ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ยาเสพติด

4,530,000 4,530,000 4,530,000 4,530,000รวม 15 โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา  กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.3 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนนักเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแ้ก่ นักเรียนในเขตพื้นที่ 800,000 800,000 800,000 800,000 10 คน ผู้ที่ได้รับทนุน าความรู้ กองการศึกษา

เรียนดี มารยาทดีและ นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ มาพฒันาทอ้งถิ่น

ด้อยโอกาสเรียนต่อระดับ และด้อยโอกาสได้มีโอกาส

ปริญญาตรี เรียนต่อปริญญาตรี

800,000 800,000 800,000 800,000

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประกวดพนักงาน , เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ พนักงานเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี พนักงานและลูกจ้างมี ส านักปลัด

ลูกจ้างดีเด่นของทต.บา้นเปด็ ของบคุลากรใหส้ามารถปฏบิติั ลูกจ้างในเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ขวญัและก าลังใจในการ เทศบาล

งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ ต าบลบา้นเปด็ ปฏบิติัหน้าที่อย่างมี

และเพื่อสร้างสร้างขวญัและ ประสิทธภิาพ

ก าลังใจใหแ้ก่พนง.

2 โครงการศึกษาดูงานด้าน 1.เพื่อใหค้วามรู้ ความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ บคุลากรที่ปฏบิติังานน า ส านักปลัด

การบริหารงานสารบรรณ การปฏบิติังานด้านงาน ลูกจ้างในเทศบาล ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ความรู้ที่ได้ ไปปฏบิติังาน เทศบาล

และสารสนเทศ สารบรรณมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ต าบลบา้นเปด็ ได้อย่างมีประสิทธภิาพดี

2. เพื่อการจัดเก็บเอกสารใน ยิ่งขึ้น

ระบบสารสนเทศมีประสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา 1. เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอก  - ผู้บริหาร พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผู้บริหาร พนักงาน ส านักปลัด

บคุลากร องค์กรมาปรับใช้กับเทศบาล เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เทศบาล และลูกจ้างได้ เทศบาล

ต าบลบา้นเปด็ พนักงานจ้างของเทศบาล มีส่วนร่วมในการแสดง

2. เพื่อใหม้ีการปรับเปล่ียนแนว ต าบลบา้นเปด็ ความคิดเหน็เสนอแนว

คิดในการท างาน เน้นสร้าง ทางในการพฒันาองค์กร

กระบวนการคิด และการพฒันา

ตนเองใหเ้กิดขึ้นกับบคุลากรของ

เทศบาลต าบลบา้นเปด็

3. เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาล

ต าบลบปฏบิติังานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพมากที่สุด

4 โครงการจัดท าส่ือ เพื่อการ เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ จัดท าส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อ 50,000 50,000 50,000 23 หมู่บา้น ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูล กองวชิาการ

ประชาสัมพนัธผ์ลงานข่าวสาร ข่าวสารต่างๆ ผลงานต่างๆ ที่ ประชาสัมพนัธ ์เช่น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ข่าวสารของ ทต.บา้นเปด็ และแผนงาน

ต่างๆของ ทต.บา้นเปด็ เปน็ประโยชน์และประชาชน  - วารสาร ใหม้ีความเข้าใจและร่วม

ควรรับรู้  - ปฏทินิ/แผ่นพบั มือกับทางราชการในการ

 - จดหมายข่าว ด าเนินงานต่างๆต่อไป



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5 โครงการฝึกอบรมและทศัน- เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 800,000 800,000 800,000 800,000 150 คน 1. ก่อใหเ้กิดความรู้ ความ ส านักปลัด

ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพนูความ และผู้เข้าร่วมโครงการที่ ของตนเองมากขึ้น และมี

และลูกจ้าง ทต.บา้นเปด็ รู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ทต.บา้นเปด็ก าหนด ประสบการณ์น ามาใช้

ตนเองและเสริมสร้างคุณธรรม เปน็ประโยชน์ต่อทอ้งถิ่น

และจริยธรรมประสบการณ์มี 2. การด าเนินการของ

วสัิยทศัน์กวา้งไกลเกิดแนวคิด ทต.เปด็ มีประสิทธภิาพ

ใหม่ในการพฒันาทอ้งถิ่น และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อเปน็การใหข้้อมูลข่าวสาร ประชาชนได้รับข้อมูล 100,000 100,000 100,000 100,000 85 ชุมชน ประชาชนได้รับข้อมูล กองคลัง

การจัดเก็บภาษอีากรและ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษอีากร ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ข่าวสารเกี่ยวกับการ

ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมแก่ประชาชน อากรและค่าธรรมเนียม จัดเก็บภาษอีากรและ

ค่าธรรมเนียม

1,060,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000รวม 6 โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมการจับสัตว์ - เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีทกัษะในการ เจ้าหน้าที่ปอ้งกันฯ 100,000 100,000 - - 100 คน  - เพื่อให ้เจ้าหน้าที่ ส านักปลัด

เล้ือยคลาน จับสัตวเ์ล้ือยคลาน อปพร.ทกุนาย ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ปอ้งกันและ อปพร. เทศบาล

-เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวติ ในเขตเทศบาลต าบล เข้าใจและมีทกัษะใน

ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิติัหน้าที่ บา้นเปด็ การปฏบิติัหน้าที่ได้อย่าง

- เพื่อเพิ่มขวญัและก าลังใจ ปลอดภยัและถูกต้อง

ในการปฏบิติัหน้าที่

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร  -  เพื่อให ้ อปพร.มีความรู้ความ จ านวน   1   รุ่น 250,000 250,000 250,000 250,000 50 คน อาสาสมัครปอ้งกันภยั ส านักปลัด

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน  เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภยัรูป ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เทศบาล

แบบต่างๆสามารถช่วยเหลือใน ที่ผ่านการฝึกอบรม

การปอ้งกันและบรรเทา สามารถเปน็ก าลังในการ

สาธารณภยัได้อย่างถูกต้อง ปอ้งกันและบรรเทา

เหมาะสม สาธารณภยัรวมทั้ง

  -  เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายความ ช่วยเหลือผู้ประสบภยั

ร่วมมือที่เข้มแข็งและกวา้งขวาง ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ในการปอ้งกันและบรรเทา และทั่วถึง

สาธารณภยั

  -  เพิ่มจ านวนสมาชิกอาสา

สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

ได้ครบ  2% ของจน.ประชาชน

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมี  - เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 บคุลกรสามารถน าความรู้ ส านักปลัด

ทอ้งถิ่น ปอ้งกันไฟปา่ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟปา่ และอปพร. ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และประสบการณ์ที่ได้รับ เทศบาล

 - สร้างแนวร่วมระหวา่ง มาพฒันาใหม้ีประสิทธ-ิ

เจ้าหน้าที่และประชาชนปอ้งกัน ภาพในการปฏบิติังาน

ไฟปา่ ได้มากขึ้น



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 โครงการฝึกอบรมการระงับ  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมี  - ผู้บริหาร พนักงาน 100,000 100,000 50,000 50,000 350 คน  -  ผู้บริหาร พนักงาน ส านักปลัด

อัคคีภยัเบื้องต้นและซ้อม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภยั เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ เทศบาล ลูกจ้างประจ า เทศบาล

อพยพหนีไฟ ของพนักงาน  - เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงานจ้างทั่วไปของ และพนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ รู้จักการปฏบิติัในระหวา่งการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ของทต.บา้นเปด็สามารถ

เกิดอัคคีภยั ระงับอัคคีภยัและช่วย

 - เพื่อใหผู้้เข้าฝึกอบรมรู้จักการ เหลือตนเองในเบือ้งต้น

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

5 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน  - เพื่อใหผู้้เข้าร่วมการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ 100,000 100,000 50,000 50,000 200 คน  - เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ ส านักปลัด

และระงับอัคคีภยั อพยพหนีไฟ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ และ อปพร. ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และ อปพร.สามารถ เทศบาล

และแผนแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม อัคคีภยัและอุทกภยั ระงับเหตุ และช่วยเหลือ

 - เพื่อใหผู้้เข้าร่วมการฝึกอบรม ตนเองและประชาชนได้

รู้จักการปฏบิติัตนในระหวา่งการ

เกิดอัคคีภยัและอุทกภยั

 - เพื่อใหช้่วยเหลือผู้ประสบภยั

ได้อย่างทนัทว่งที



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 โครงการพฒันาศักยภาพและ เพื่อใหอ้ปพร.มีความรู้ความเข้าใจ สมาชิก อปพร. 200,000 200,000 100,000 100,000 200 คน  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ส านักปลัด

ศึกษาดูงานของอาสาสมัครปอ้ง เกี่ยวกับสาธารณภยัและสามารถ ต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทกัษะและยุทธวธิใีนการ เทศบาล

กันภยัฝ่ายพลเรือน ช่วยเหลือในการปอ้งกันและ ปอ้งกันตัวและช่วยเหลือ

บรรเทาสาธารณภยัใหม้ีความ ผู้อื่น

พร้อมอยู่ตลอดเวลา  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้รับรู้ข้อกฎหมายเกี่ยว

กับการปฏบิติัหน้าที่ใน

ฐานะผู้ช่วยเหลือ

เจ้าพนักงาน

7 โครงการฝึกอบรมทกัษะการใช้  - เพื่อใหอ้ปพร.มีความรู้ความ  - เจ้าหน้าที่ และอปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 200 คน ปอ้งกันตัวและช่วยเหลือ ส านักปลัด

วทิยุส่ือสารของเจ้าหน้าที่ เข้าใจเกี่ยวกับวธิกีารใช้วทิยุ ที่ปฏบิติังาน ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ และประสบการณ์ที่ได้รับ เทศบาล

อปพร. ส่ือสาร มาพฒันาใหม้ี

 - เพื่อใหท้ราบถึงกฎ ระเบยีบ ประสิทธภิาพในการ

การใช้วทิยุส่ือสาร ปฏบิติังานได้มากขึ้น

850,000 850,000 550,000 550,000รวม  7  โครงการ



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล

5.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาบคุลากรของ เพื่อจัดประชุม/อบรมพฒันา ครูใน ร.ร.เทศบาลบา้นเปด็ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 บคุลการทางการศึกษามี กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบา้นเปด็ บคุลากรของโรงเรียนเทศบาล ได้รับการประชุม/อบรม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ คุณภาพ

บา้นเปด็

2 โครงการพฒันาบคุลากรของ เพื่อจัดประชุม/อบรมพฒันา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 บคุลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด บคุลากรของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ มีคุณภาพ

เทศบาลต าบลบา้นเปด็ สังกัดเทศบาลต าบลบา้เนปด็ ได้รับการประชุม/อบรม

100,000 100,000 100,000 100,000

งบประมาณและทีม่า

รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



 

 

ผ.02 

 



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

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

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

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ประชาชนและของทางราชการ มีประสิทธภิาพในการ ภาค 4

พลเรือน (อปพร.)อาสาสมัคร - เพื่อลดปญัหาอาชญากรรมต่างๆ ปฏบิติังานเพิ่มมากขึ้น

รักษาความปลอดภยัประจ า - เพื่อใหม้ีก าลังเพิ่มขึ้นในการ

หมู่บา้น (อรม.)ทต.บา้นเปด็ สนับสนุนการปฏบิติัหน้าที่ของงาน

ของก ากับการปฏบิติัการพเิศษ ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัซ่ึง

(COMMANDO P.4) ใหก้ับ มีอัตราก าลังจ ากัดและไม่พอเพยีง

ศูนย์สืบสวนต ารวจภธูรภาค 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและทีม่า

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและทีม่า

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

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

กรมทหารราบที่ 8  - เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายความ บา้นสุภทัรา หมู่ที่ 20

ค่ายสีหราชเดโชไชย ร่วมมือภาครัฐและประชาชน

260,000 260,000 160,000 160,000รวม  2  โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

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

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

จังหวดัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น ในสังคมได้รับการ

 ช่วยเหลือ

2 โครงการอุดหนุนศูนย์ เพื่อสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ได้รับการ กองสวสัดิการ อ าเภอเมือง

ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ผู้ปว่ยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ ใหก้ับอ.เมืองขอนแก่น ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ดูแลสงเคราะห์ สังคม ขอนแก่น

และผู้ติดเชื้อ HIV HIV ใหส้ามารถอยู่เปน็ปกติ

อ าเภอเมืองขอนแก่น ในสังคมได้

40,000 40,000 40,000 40,000

งบประมาณและทีม่า

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

รวม  2  โครงการ

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาเมอืงและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ปญัหาด้านยาเสพติดและ ส านักปลัด จังหวดั

ปอ้งกันและปราบปราม ในการปอ้งกันและแก้ไข ใหก้ับ ศอ.ปส.จ.ขก. ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ การจัดระเบยีบสังคม เทศบาล ขอนแก่น

ยาเสพติดจังหวดัขอนแก่น ปญัหายาเสพติด จ.ขอนแก่น ภายในจังหวดัขอนแก่น

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

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

ยาเสพติดจังหวดัขอนแก่น

2 อุดหนุนโครงการปอ้งกัน  -เพื่อปอ้งปรามและเฝ้าระวงั อ าเภอเมืองขอนแก่น 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ปญัหายาเสพติดและ ส านักปลัด อ าเภอเมือง

และแก้ไขปญัหายาเสพติด ปญัหายาเสพติด,อาชญากรรม ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ปญัหอาชญากรรมลดลง เทศบาล ขอนแก่น

อ าเภอเมืองขอนแก่น  - เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายความ

ร่วมมือภาครัฐและประชาชน

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

2.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

งบประมาณและทีม่า

3 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ คณะกรรมการ

เพื่อท ากิจกรรมพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชน ส่งเสริม ใหก้ับคณะกรรมการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขต มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สังคม ชุมชน

ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเปด็ การมีส่วนร่วมในชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล มีความสามัคคี สามารถ 85 ชุมชน

ยกระดับคุณภาพชีวติของ ต าบลบา้นเปด็ ต าบลบา้น บรรเทาปญัหาความ

ประชาชนในเขตเทศบาล เปน็รายไตรมาส บา้นเปด็ เดือดร้อน เกิดการพฒันา

ต าบลบา้นเปด็ รวม 4 คร้ังต่อปี 23 หมู่บา้น ชุมชนใหม้ีความยั่งยืน

85 ชุมชน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

4 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนในเขต กองสวสัดิการ คณะกรรมการ

เพื่อจัดกิจกรรมเทดิ การเทดิพระเกียรติ และ ใหก้ับคณะกรรมการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ในเขต เทศบาลต าบล สังคม ชุมชน

พระเกียรติในชุมชนเนื่องใน การแสดงออกถึงความ ชุมชนในเขต ทต.บา้นเปด็ เทศบาล บา้นเปด็ เกิดความ 85 ชุมชน

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา จงรักภกัดี และถวายเปน็ ในเดือนของวนัเฉลิม ต.บา้นเปด็ รู้สึกภาคภมูิใจ และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระราชกุศลแด่สมเด็จ พระชนมพรรษาของ 23 หมู่บา้น เกิดความจงรักภกัดีต่อ

พระบรมราชินีนาถ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 85 ชุมชน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ

1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000รวม  4  โครงการ



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการเงินสมทบกองทนุ สนับสนุนการสร้างสุขภาพ กองทนุหลักประกัน 700,000 700,000 700,000 700,000 หมู่บา้นใน ประชาชนได้รับการ กอง กองทนุหลัก

ระบบหลักประกันสุขภาพ ของประชาชนโดยมีส่วนร่วม สุขภาพ ทต.บา้นเปด็ เขตจ านวน ดูแลจากกองทนุสุขภาพ สาธารณสุขฯ ประกนัสุขภาพ

ในระดับทอ้งถิ่นหรือ ระหวา่งกระทรวงสาธารณสุข 23 หมู่บ้าน ต าบลอย่างทั่วถึง ทต.บา้นเปด็

พื้นที่ (สปสช.) และอปท.

700,000 700,000 700,000 700,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

2.4 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและทีม่า

รวม  1  โครงการ

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การเพ่ิมศักยภาพของเมอืงเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

เป้าหมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน พื้นที่รับผิดชอบในเขต 400,000 400,000 400,000 400,000 23 หมู่บา้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง ส านักงาน

จังหวดัขอนแก่น การขยายเขตไฟฟา้แสงสวา่ง เทศบาลต าบลบา้นเปด็ สะดวกในการสัญจรไป การไฟฟา้

สาธารณะโดยการส ารวจ มาและเกิดความปลอด ส่วนภมูิภาค

ออกแบบประมาณการจาก ภยัในชีวติและทรัพย์สิน จ.ขอนแก่น

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

2 อุดหนุนการประปาส่วน เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน พื้นที่รับผิดชอบในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 23 หมู่บา้น ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง ส านักงาน

ภมูิภาคจังหวดัขอนแก่น การขยายเขตประปาโดยการ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ใช้อย่างทั่วถึงและ การประปา

ส ารวจออกแบบประมาณการ เพยีงพอ ส่วนภมูิภาค

จากการประปาส่วนภมูิภาค จ.ขอนแก่น

900,000 900,000 900,000 900,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลบ้านเป็ดที ่3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด  อ้าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและทีม่า

รวม  2  โครงการ

ส้าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนค่า  -เพื่อใหน้ักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียนชั้นอนุบาลถึง 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา 1.รร.บา้นเปด็

อาหารกลางวนัโรงเรียน ถึงชั้น ป.6 สังกัดส านักงาน ชั้น ป.6 สังกัดสพฐ. ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 2.รร.บา้นกอก

คณะกรรมการการศึกษาขั้น ในเขต ทต.บา้นเปด็ 3.รร.บา้นหนองขามฯ

พื้นฐานในเขต ทต.บา้นเปด็ได้ 1.รร.บา้นเปด็ 4.รร.บา้นค าไฮฯ

รับประทานอาหารครบ5หมู่ 2. รร.บา้นกอก 5.รร.บา้นโคกฟนัโปง

3. รร.บา้นหนองขามฯ

4. รร.บา้นค าไฮฯ

5. รร.บา้นโคกฟนัโปง

2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

4.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและทีม่า

รวม  1 โครงการ

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่4  การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนจัดงาน  - เพื่อสนับสนุนการจัด หมู่บา้น,ชุมชน,วดั ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 10 คร้ัง /ปี วฒันธรรมประเพณี กองการศึกษา หมู่บา้น ชุมชน 

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม เทศบาลต าบลบา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทอ้งถิ่นคงอยู่สืบไป วดัในเขต

วฒันธรรมและประเพณี ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ได้รับการสนับสนุน ทต.บา้นเปด็

ของทอ้งถิ่น ประเพณี

100,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีม่า

รวม  1 โครงการ

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุน เพื่อใหศู้นย์รวมข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ท าใหก้ารอ านวยการ ส านักปลัด อ าเภอเมือง

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ และ 1 โครงการ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ ทต.บา้นเปด็ จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.มี เทศบาล ขอนแก่น

การจัดซ้ือหรือการจ้างของ ประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับ ประสิทธภิาพ มีวสัดุ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น การจัดซ้ือ จัดจ้างของอปท. อุปกรณ์ในการบริหารงาน

อ.เมืองขอนแก่น ได้อย่างเพยีงพอ

30,000 30,000 30,000 30,000รวม  1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณและทีม่า

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน



 

 

ผ.03 



แบบ ผ.03 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การเพ่ิมศักยภาพของเมอืงเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลบ้านเป็ดที ่3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่   

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนด้าน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4,686,000 -                -                -                1 เส้น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทศิตะวนัตกบงึหนองโคตร ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขต 7.00 ม. ยาว 851.00 ม. สะดวกในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 14 บา้นหวัทุ่งนคร เทศบาลต าบลบา้นเปด็ หนา 0.15 ม. คมนาคม

4,686,000 - - - รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด  อ้าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแก่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



 

 

ผ.05 

 



ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่-

แผนงาน -

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีม่า

รวม   -  โครงการ



 

 

ผ.06 

 



ผ.06

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที ่-

แผนงาน -

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีม่า

รวม   -  โครงการ



 

 

ผ.08 

 



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์           เปา้หมาย              หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเอาไวจ้ัดเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร2บานเปดิ 5,000 - - - กองวชิาการ

ต่างๆของทางราชการ จ านวน 1 หลัง และแผนงาน

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเอาไวจ้ัดเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 5,000 - - - กองวชิาการ

ต่างๆของทางราชการ จ านวน 1 หลัง และแผนงาน

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด 1.50 ม. 10,000 - - - กองวชิาการ

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน พร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด และแผนงาน

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด 1.50 ม. 5,000 - - - ส านักปลัด

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด เทศบาล

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 33,000 - - - ส านักปลัด

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน  24,000 บทียีู จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาล

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ตู้บานเล่ือนกระจก 3 ฟตุ 24,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน 4 หลัง

7 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ตู้ล้ินชักเหล็ก 10 ชั้น 10,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน 2 หลัง

             บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น

 งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์           เปา้หมาย              หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)  2561  2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

8 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 180,000 - 60,000 - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน  24,000 บทียีู จ านวน 8 เคร่ือง

9 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ พดัลมติดผนัง จ านวน 20 ตัว 15,000 - 15,000 - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน

10 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ฃ้ันเอนกประสงค์ (3 ช่อง) 60,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 120 ตัว

11 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 8 ช่อง 5,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 1 หลัง

12 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ พดัลมต้ังพื้นขนาด 18 นิ้ว 6,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 3 ตัว

13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟตุ 18,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 4 หลัง

14 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ บอร์ดตู้กระจก 10,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 1 ชุด

15 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 10,000 - - - กองสวสัดิการ

ของชุมชน เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน  2  หลัง สังคม

16 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้เอกสาร 2 บานเปดิ - 5,000 5,000 - กองสวสัดิการ

ของชุมชน เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน  2  หลัง สังคม
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17 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด1.5ม. 8,000 8,000 8,000 8,000 กองสวสัดิการ

ของชุมชน เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน พร้อมเก้าอี้ จ านวน 8 ชุด สังคม

18 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 10,000 10,000 - - กองสาธารณสุข

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน พร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด

19 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 6,000 6,000 - - กองสาธารณสุข

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน  4 ตัว

20 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจก 10,000 10,000 - - กองสาธารณสุข

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน บานเล่ือน จ านวน  2  หลัง

21 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด1.5ม. 10,000 10,000 - - กองสาธารณสุข

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน พร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด

22 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ซ้ือเก้าอี้ท างานแบบมีพนัก 9,000 - - - กองช่าง

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน พงิสูง  3 ตัว

23 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาด1.5ม. 10,000 - - - กองช่าง

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน พร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 16,000 16,000 - - กองวชิาการ

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง และแผนงาน

จ านวน 2 ชุด
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25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200 3,200 - - กองวชิาการ

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น จ านวน 2 ตัว และแผนงาน

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ LED 7,900 - - - กองคลัง

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น ขาว/ด า จ านวน 1เคร่ือง

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (1) คอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 35,000 35,000 - - ส านักปลัด

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน ต่อพว่งครบชุด จ านวน 1 ชุด เทศบาล

28 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 36,000 - - - กองศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 2 ชุด

29 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 8,400 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 2 เคร่ือง

30 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 16,000 - 16,000 - กองสวสัดิการ

ของชุมชน ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง สังคม

จ านวน 2 ชุด

31 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200 - 3,200 - กองสวสัดิการ

ของชุมชน ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น จ านวน 2 ตัว สังคม

32 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 32,000 - - - กองสาธารณสุข

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง

จ านวน 2 ชุด
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33 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 6,400 - - - กองสาธารณสุข

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น จ านวน 2 ตัว

34 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนิดLED 15,800 - - - กองสาธารณสุข

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น สี แบบNetworkจ านวน 2เค่ือง 

35 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การแพทย์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติ 70,000 - - - กองสาธารณสุข

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 

จ านวน 1 เคร่ือง

36 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบ 13,000 - - - กองสาธารณสุข

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น ดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม 

จ านวน 1เคร่ือง

37 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000 - - - กองสาธารณสุข

ประสิทธภิาพและรวดเร็วขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง

38 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใหล้ดการเน่าเสียของน้ า จัดซ้ือเคร่ืองเติมอากาศในน้ า 2,000,000 - - - กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง

39 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ า แบบ 3,000,000 - - - ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน มาตรฐานชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุ เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา ไม่น้อยกวา่ 8,000  ลิตร ขนาด

สาธารณภยั แรงม้า ไม่น้อยกวา่ 240 แรงม้า

จ านวน 1 คัน
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40 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ 6,500,000 - - - ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน (ถังเหล่ียม) ขนาดบรรจุ 8,000 เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา ลิตร ระบบฉีดโฟม ชนิด 6 ล้อ 

สาธารณภยั เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกวา่ 240

จ านวน 1 คัน

41 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ (วบิาก) เคร่ือง 90,000 - - - ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน ยนต์ขนาดไม่ต่ ากวา่ 140 ซีซี เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั1 ลูกสูบ 4 จังหวะ จ านวน 1 คัน

42 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือรถยนต์แบบดับเบลิแค็ป 787,000 - - - ส านักปลัด

และขนส่ง เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 1 คัน เทศบาล

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือรถยนต์แบบดับเบลิแค็ป - 787,000 - - กองคลัง

และขนส่ง เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 1 คัน

44 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อเอาไวจ้ัดเก็บขยะมูลฝอย จัดซ้ือรถบรรทกุขยะขนาด6ตัน 2,400,000 - - - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ในพื้นที่ต าบลบา้นเปด็อย่าง 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

พอเพยีงและทั่วถึง กวา่ 6,000 ซีซี แบบอัดทา้ย

จ านวน 1 คัน

45 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อเอาไวจ้ัดเก็บขยะมูลฝอย จัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบยก 2,000,000 - - - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ในพื้นที่ต าบลบา้นเปด็อย่าง ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 4 

พอเพยีงและทั่วถึง ตัน จ านวน 1 คัน
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46 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนาด1ตัน 787,000 - - - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ปฏบิติังาน ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป

จ านวน 1 คัน

47 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1,980,000 - - - กองช่าง

และขนส่ง ปฏบิติังาน 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเททา้ย

จ านวน 1 คัน

48 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จัดซ้ือใบพดัส าหรับติดต้ังรถกวาด 140,000 - - - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ปฏบิติังาน และดูดฝุ่น จ านวน 4 ชุด

49 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (1) หวัฉีดดับเพลิง Frog ยี่หอ้ 100,000 - 120,000 120,000 ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน Proter จ านวน 2 ตัว เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั

50 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (2) สายส่งน้ าดับเพลิง 1.5 " 20,000 20,000 - 30,000 ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน พร้อมข้อต่อทองเหลือง 2.5 " เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา ยาว 30 เมตร จ านวน 2 เส้น

สาธารณภยั



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์           เปา้หมาย              หน่วยงานที่
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51 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (3) สายส่งน้ าดับเพลิง 2.5 " 25,000 - 30,000 30,000 ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน พร้อมข้อต่อทองเหลือง 2.5 " เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา  ยาว 20 เมตรจ านวน 2 เส้น

สาธารณภยั

52 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (5) ชุดดับเพลิงภายในอาคาร ผ้า 200,000 - 200,000 - ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน nomex เส้ือและกางเกง ท าด้วยผ้า เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา 3 ชั้น ชั้นกลางเปน็แบบลมผ่านได้

สาธารณภยั รวมถุงมือ รองเทา้ ผ้าคลุม รองเทา้

ผ้าคลุมศีรษะกันไฟ จ านวน 3 ชุด

53 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (6) วสัดุอุปกรณ์สร้างจุดรับน้ า 100,000 100,000 - 150,000 ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน (บงึกี) เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั

54 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (7) ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแหง้ 504,000 504,000 - 600,000 ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 84 เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา ชุมชนๆ ละ 4 ถัง

สาธารณภยั
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55 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (8) เคร่ืองพน่น้ า แบบฝอย 15,000 15,000 - 20,000 ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังานด้าน จ านวน 5 เคร่ือง เทศบาล

งานปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั

56 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (1) เคร่ืองรับ-ส่งวทิยุชนิดติดรถยนต์ 24,000 24,000 - - ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน ก าลังส่ง 25 วตัต์ จ านวน 1 ชุด เทศบาล

57 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ (2) เคร่ืองปั่นไฟ จ านวน 1 ชุด 30,000 30,000 ส านักปลัด

สงบภายใน เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน เทศบาล

58 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 50,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 1 ชุด

59 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) 16,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

60 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ เคร่ือเล่นดีวดีี 5,000 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 2 เคร่ือง

61 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ ตู้เย็นขนาด 5  คิวบกิฟตุ 6,500 - - - กองการศึกษา

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 1 หลัง

62 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ จัดซ้ือถังขยะเหล็กขนาด 4 400,000 - - - กองสาธารณสุข

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 ถัง
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63 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อใหม้ีอุปกรณ์เพยีงพอใน จัดซ้ือชุดเคร่ืองออกก าลังกาย - 1,000,000 - - กองสาธารณสุข

การบริการประชาชน กลางแจ้ง  จ านวน 14  ชนิด

64 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก ชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา

จ านวน 4 ชุด

65 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา จัดซ้ือแสตนท ์จ านวน 4 ชุด 360,000 - - - กองการศึกษา

66 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ในงานปอ้งกันและ จัดซ้ือโคมไฟกระพริบพลังงาน 200,000 - - - ส านักปลัด

ภายใน บรรเทาสาธารณภยั แสงอาทติย์พร้อมฐานเสา เทศบาล

จ านวน 10 ต้น

67 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ในงานปอ้งกันและ จัดซ้ือกระจกโค้งจราจร 70,000 - - - ส านักปลัด

ภายใน บรรเทาสาธารณภยั (อะคริลิก) จ านวน 10 อัน เทศบาล

23,090,400 3,083,200 957,200 1,458,000รวม  67  โครงการ



 

 

ส่วนที่ 5 
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แผนพฒันาทองถิน่สีป่ พ.ศ. 2561-2564
สวนที่ 5 การตดิตามและประเมนิผล

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง
ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง
ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา

เทศบาลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เ พ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลงวันท่ี 2

กุมภาพันธ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวัน
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต

1. เกิดการพัฒนาท่ีลาชาเพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได

ยากและบางเรื่องอาจทําไมได
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน

2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึง
สถานการณคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดาน
ท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม

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


