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ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานให
ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมดวย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘
ทศ วรรคหา ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลเปน
ประจําทุกปและวรรคหก คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดย
เปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย

เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบฯ ดังกลาว และนโยบายของนายกเทศมนตรี
ตําบลบานเพชร ไดบรรลุตามวัตถุประสงคในการบริหารงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เทศบาลตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภา
เทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบและกํากับการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลบานเพชร

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ   วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
(นายกิตติพงศ    ธรรมโสภารัตน)
นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ
เทศบาลตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค

จังหวัดชัยภูมิ



ผมเชื่อมั่นวาภายใตศักยภาพของเราทุกคน ผนวกกับการเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน รวมไปถึงภาคสวนอื่นๆ จะชวยขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลให

บรรลุวัตถุประสงคได กระผม จะตั้งใจบริหารงานเทศบาลดวยความซื่อสัตย สุจริต
อุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกตองตามระเบียบ กฎหมายเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง



นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร

ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร กระผมมีความรูสึกยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดรับใช
ชาวเทศบาลตําบลบานเพชร กระผมขอขอบคุณพี่นองประชาชนทุกทานท่ีกรุณาใหความไววางใจ
และใหโอกาสกระผมเขามาบริหารเทศบาลอีกวาระหนึ่ง  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กระผมได
พัฒนาทองถิ่นของเราในทุกๆ ดาน ท้ังในดาน โครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน
สังคม การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและการบริการประชาชน เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนว
ทางการทองถิ่น ท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตท่ีพึงประสงคไววา “งามลํ้าสภาพแวดลอมดี
ประชาชนอยูดีมีสุข ทุกดวงใจใฝคุณธรรม เปนผูนําดานการบริการประชาชน”

อยางไรก็ตาม ภายใตระยะเวลาในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา
ผนวกกับยุคโลกาภิวัตน และขอจํากัดท่ีมีอยูหลายเร่ืองในสวนของเทศบาลเอง ไมวาจะเปนเร่ือง
งบประมาณท่ีมีอยางจํากัด ความไมพรอมของบริบททางสังคมอื่นๆ ทําใหมีโครงการอีกหลาย
โครงการท่ีอยากจะดําเนินการแตก็ไมสามารถดําเนินการได หรือทําไดไมเต็มท่ี  ซึ่งเปนโจทยท่ีทุก
ภาคสวน ตองชวยกันคิด วางแผนแกไขปญหารวมกัน ซึ่งผมเชื่อมั่นวาภายใตศักยภาพของเราทุก
คน ผนวกกับการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน รวมไปถึงภาคสวนอื่นๆ จะชวยขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลใหบรรลุวัตถุประสงคได กระผม จะตั้งใจบริหารงานเทศบาล
ดวยความซื่อสัตย สุจริต อุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมายเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง

ขอบคุณครับ

นายกิตติพงศ  ธรรมโสภารัตน
นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร



หนา 1

สวนที่ 1
บทนํา

1. ดานกายภาพ
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง

ฐานนะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลบานเพชร ตั้งแตวันท่ี
25 พฤษภาคม 2542 จนถึงปจจุบัน

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดชัยภูมิ  อยูหาง
จากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนตประมาณ 250 กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดชัยภูมิโดยทางรถยนต 60 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี
ประมาณ 2.10 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,312 ไร

ปจจุบัน ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร มีจํานวนครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 2,131 ครัวเรือน
ประชากรในทุกหมูบาน จํานวน 5,128 คน แยกเปน ชาย 2,492 คน หญิง 2,636 คน มีพ้ืนท่ีครอบคลุมตําบล
บานเพชรบางสวน มีหมูบานในเขตความรับผิดชอบ 5 หมูบาน ประกอบดวย

1. บานเพชร หมูท่ี 1
2. บานเพชร หมูท่ี 2
3. บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16
4. บานเพชรสําโรง หมูท่ี 17
5. บานตลาดคําปง หมูท่ี 21

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลบานเพชรพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีคลองคําปงและ

คลองกราด ไหลแยกจากลําคันฉู เหมาะแกการทําการเกษตรและใชในการอุปโภค มีลักษณะทางภูมิอากาศเปนแบบ
มรสุม มี 3 ฤดู คือ

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนพฤศจิกายน    ถึง เดือนกุมภาพันธ

ลักษณะของแหลงน้ํา
เทศบาลตําบลบานเพชร มีแหลงน้ําทางการเกษตรท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพ่ือใชอุปโภคบริโภค

ไดแก
- คลองชลประทาน จํานวน 2 แหง
- หวย/หนอง/คลอง/บึง จํานวน 16 แหง
- บอน้ําตื้นสาธารณะ จํานวน 7 แหง

2. ดานการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีเขตการดูแล จํานวน 5 หมูบาน แบงเขตการ

เลือกตั้ง         เปน 2 เขต ไดแก
เขตที่ 1 ประกอบดวย บานเพชร หมูท่ี 1 บานตลาดคําปง หมูท่ี 21 และบานเพชร หมูท่ี 2 บางสวน
เขตที่ 2 ประกอบดวย บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 บานเพชรสําโรง หมูท่ี 17 และบานเพชร หมูท่ี 2 บางสวน



หนา 2

ผูนําหมูบาน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร
บานเพชร หมูท่ี 1

๑. นายบพิตร   ไทยจัตุรัส ตําแหนง ผูใหญบาน
๒. นายถวง  แจมเพ็ง ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
๓. นางสาวดวงจันทร  ชัยสามารถ ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

บานเพชร หมูท่ี 2
1. นายวิชา  ผลิผล ตําแหนง ผูใหญบาน
2. นางวลัยลักษณ  นาคนิล ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3. นางสาวอังคนา  ทวมประจักษ ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

บานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16
๑. นายสุชาติ  หาญณรงค ตําแหนง ผูใหญบาน
๒. นายไสว  พาขุนทด ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3. นางอัญชลี  แกวสนธิ์ ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

บานเพชรสําโรง หมูท่ี 17
๑. นางจรูญ  ชาติเผือก ตําแหนง ผูใหญบาน
๒. นายบุญมี  ฉิมวาส ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3. นางเสาวลักษณ  เพชรกลาง ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

บานตลาดคําปง หมูท่ี 21
๑. นายกิมลี่  บางชาง ตําแหนง ผูใหญบาน
๒. นางเสวียน  เทียวประสงค ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน
3. นายตวง  โปยขุนทด ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีสถิติการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 4,010 คน มีผูมาใชสิทธิ

3,055 คน คิดเปนรอยละ 76.18
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเพชร แบงเปน
เขตเลือกตั้งท่ี 1 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,862 คน มีผูมาใชสิทธิ 1,455 คน คิดเปนรอยละ 78.14
เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 2,144 คน มีผูมาใชสิทธิ 1,600 คน คิดเปนรอยละ 74.63
ฝายบริหาร

การบริหารงานเทศบาลใชรูปแบบการบริหารงานแบบนายกเทศมนตรี
1. นายกิตติพงศ ธรรมโสภารัตน นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
2. นายมานิตย เหลาตระกูล รองนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
3. นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ รองนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
4. นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
5. นายไพศาล ท่ังพรม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร



หนา 3

ฝายสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ลําดับที่ ชื่อ – สกุล
1 นางน้ําหวาน  แสงศรี 1 นายวิฑูรย สันติสัมพันธ
2 นายวิรัช  พาลี 2 นายสมบัติ  เจริญเพชรกุล
3 นางสมพอ  เทศเขียว 3 นายสมชาย  พัดขุนทด
4 นายมนัส  ขุนสูงเนิน 4 นายสนิท  พืบขุนทด
5 นายประเสริฐ  หาญณรงค 5 นางนิตยา  ก่ินคํา
- -วาง- 6 นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย

3. การศึกษา
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ จํานวน 1 แหง มีโรงเรียนอนุบาล จํานวน 1 แหง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล และโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาอยูในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนชุมชนบานเพชร (วนัครู 2500) และโรงเรียนบานหนองผักแวน
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ สพฐ. และมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 แหง ตั้งอยูท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบาน
เพชร
4. การสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร มีโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จํานวน 1 แหง มีสถานพยาบาล
ของเอกชน (คลินิก) จํานวน 4 แหง รานขายยา จํานวน 6 แหง มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.)
ท้ัง 5 หมูบาน จํานวน 92 คน
5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคมขนสง
มีทางหลวงแผนดินหมายเลข  205  หมายเลข 2069  และหมายเลข  2179  ตัดผานชุมชน ในเขต

เทศบาลถึงตัวอําเภอบําเหน็จณรงค ถนนในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 73 สาย
ถนนลาดยางแอสฟลท 1 สาย และถนนลูกรัง จํานวน 1 สาย

การไฟฟา
การใหบริการดานการไฟฟาในเขตเทศบาลไดรับกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบําเหน็จ-

ณรงค มีหนาท่ีรับผิดชอบในดานการติดตั้งซอมแซม และคาใชจายในการซื้ออุปกรณเฉพาะไฟฟาสาธารณะเพ่ือใหความ
สวางตามถนน  ตรอก  ซอย  จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลท่ีมีไฟฟาใชแลวทุกครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 และ
ไฟฟาสาธารณะไดใหบริการแกประชาชนเกือบครบทุกถนน ตรอก  ซอย

การประปา
การใหบริการดานประปาในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของการประปาสวน

ภูมิภาคสํานักงานประปาบําเหน็จณรงค ซึ่งใชน้ําดิบจากสระน้ําบานเพชร จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลท่ีมีน้ําประปาใช
แลวทุกครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100

การโทรศัพท
โทรศัพทมีการใหบริการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท (คูสาย) และมีสัญญาณคลื่นโทรศัพทมือถือใชไดทุก

ระบบ
อินเตอรเน็ต เทศบาลตําบลบานเพชรมีการใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชนท่ัวไปทุกวัน โดยติดตอขอ

ใชบริการไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบานเพชร



หนา 4

การไปรษณีย
ในเขตเทศบาลไมมีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข แตสามารถใชบริการในดานการสื่อสารโทรคมนาคมจากท่ี

ทําการไปรษณียโทรเลขอําเภอบําเหน็จณรงค
6. การมีงานทําและรายได

การประกอบอาชีพและรายไดของประชากรในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร จากผลการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพ้ืนฐานระดับหมูบาน ป 2561 ดังนี้

- ผูมีอาชีพและมีรายได จํานวน 3,002 คน   คิดเปนรอยละ 97.47
- รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป จํานวน  1,295  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60.77
- ครัวเรือนท่ีมีการเก็บออมเงิน จํานวน 1,149 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 53.92

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา

ประชากรของเทศบาลตําบลบานเพชรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.68 ศาสนาอิสลาม
รอยละ 0.32 ของประชากรท้ังหมด โดยมีวัดในเขตเทศบาล จํานวน 2 วัด คือ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม และวัดประชา
สรรค

ประเพณีและงานประจําป
- งานปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง (ข้ึน 13-15 คํ่า เดือน 3)
- เลี้ยงผีปูยา ตายาย (ผีโรง) (ข้ึน 3 คํ่า เดือน 3)
- กอเจดียขาวเปลือก (ข้ึน 7 คํ่า เดือน 3)
- ทําบุญกลางบาน (ข้ึน 6 คํ่า เดือน 6)
- กอเจดียทราย (12 เมษายน)
- ถวายผาอาบน้ําฝน (แรม 1 คํ่า เดือน 8)
- ถวายเทียนพรรษา (15 คํ่า เดือน 8)
- เทศกาลสารทไทย (แรม 15 คํ่า เดือน 10)
- ตักบาตรเทโว (แรม 1 คํ่า เดือน 11)
- งานเทศนมหาชาติ (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12)
- บุญกฐิน (แรม 1 คํ่า เดือน 11- ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12)

ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
- เรียกขวัญนาค, พิธีสูขวัญ
- รักษาโรคดวยสมุนไพรไทย
- นวดแผนโบราณ
- รําไทย, ดนตรีไทยพ้ืนบาน

สินคาพื้นเมือง ของที่ระลึก
- ผลิตภัณฑท่ีทําจากไม (หัตถกรรมประยุกต) สถานท่ีบานเพชรพัฒนา หมูท่ี16 ตําบลบานเพชรอําเภอ

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- น้ําพริก  สถานท่ีบานเพชรพัฒนา หมูท่ี 16 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- ดอกไมจากใบลาน , ดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว สถานท่ีบานเพชรสําโรง หมูท่ี 17 ตําบลบานเพชร

อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
- เสนหม่ี สถานท่ีบานเพชรสําโรง หมูท่ี 17 และบานตลาดคําปง หมูท่ี 21 ตําบลบานเพชร อําเภอ

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
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โครงสร ้ างการบริหารเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

ฝ่ายบริหาร

กิตติพงศ์  ธรรมโสภาร ัตน์
นายกเทศมนตรีตําบลบ ้านเพชร

มานิตย์  เหล่าตระกูล สิริพรชัย  ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรีตําบลบ ้านเพชร รองนายกเทศมนตรีตําบลบ ้านเพชร

วิเศษ  ธรรมโสภาร ัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ ้านเพชร นายกเทศมนตรีตําบลบ ้านเพชร



หนา 6

ฝ่ายสภา

ประเสริฐ  หาญณรงค์ มนัส  ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

วิร ัช  พาลี
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

สมพอ  เทศเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล



หนา 7

ฝ่ายสภา เขต

สมบัติ  เจริญเพชรกุล สมชาย  พ ัดขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

สนิท  พืบขุนทด วิฑูรย ์  ส ันติส ัมพ ันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

นิตยา  กินคํ า กิตติ  ไทยบุรีร ัมย ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
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ฝ่ายประจํา

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

กิตติศักดิ  เกิ ดนอก
รองปล ัดเทศบาลร ักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ

ปราโมทย์  ก ัลยาศรี เมธาวี  ลีชัย
ผู ้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการร ักษาการ ผอ.กองคล ัง

กิตติศักดิ  เกิ ดนอก ธงชัย  ลายภูคํา
รองปล ัดเทศบาลร ักษาการ ผอ.กองช่าง ห ัวหน้าฝ่ายพ ัฒนาชุมชนรักษาการ ผอ.กองสว ัสดิการส ังคม
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สํานักปล ัดเทศบาล

ข้าราชการ

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

กิตติศักดิ  เกิ ดนอก
รองปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

ดวงร ัตน์  แซ่เจีย เมธาวี  ลีชัย กรสุภา  เพียกขุนทด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ นักทร ัพยากรบุคคลชํานาญการ

จุฑาร ัตน์  เขียนพลกรัง พ.อ.อ.เจฏน์ฎา   พาขุนทด นัฐพงษ์  ด่านขุนทด
นักวิเคราะห ์นโยบายและแผนชํานาญการ เจ ้ าพนักงานป้องก ันฯ ชํานาญงาน เจ ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน



รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 10

ข้าราชการ (ต่อ)

ฉัตรชัย  แทนทรัพย ์
เจ ้ าพนักงานทะเบียนปฏิบ ัติงาน

ลูกจ ้ างประจํา

พิไลวรรณ  ฉิมขุนทด
นักการ

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

ศิริมาศ  พิษจํารูญ บุญยัง  วงศ์วิลาศ สมเกียรติ  เถินมงคล
ผู ้ ช่วยนักวิเคราะห ์นโยบายและแผน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ ้ างท ัวไป

วรฤทธิ  ก้ อนเ พช ร วิวรน์  โคตะวินนท์
ผู ้ ช่วยเจ ้ าหน้าทีนั กปร ะชา สั มพั นธ ์ คนงานทัวไป
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หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้าราชการ

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

ดวงร ัตน์  แซ่เจีย
ห ัวหน้าฝ่ายปกครอง

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

วิชชุดา  ธรรมโสภาร ัตน์
ผู ้ ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
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งานป้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย
ข ้าราชการ

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

เจฏน์ฎา   พาขุนทด
เจ ้ าพนักงานป้องก ันฯ ชํานาญงาน

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

ทิม  หีบขุนทด
พนักงานขับเครืองจั กรกลขนา ดเ บา

พนักงานจ ้ างท ัวไป

วส ันต์  เพียดขุนทด ธีรวุฒิ  ฤทธิเดช พีระเทพ  หว ังโนนสูง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง



หนา 13

พนักงานจ ้ างท ัวไป (ต่อ)

ประเสริฐ  ยึดพวก ณัฐวุฒิ  ขํามะล ัง ชูวิทย ์  อาบสุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง

อรรนพ  ยึดพวก
พนักงานดับเพลิง

นายอภิชาติ  พัดขุนทด

พนักงานดับเพลิง



หนา 14

กองคล ัง
ข ้าราชการ

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

เมธาวี  ลีชัย
ห ัวหน้าฝ่ายอํานวยการร ักษาการ ผอ.กองคล ัง

มยุรี  อาชนะชัย กมลร ัศม์  พ ับขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบ ัติการ นักวิชาการพ ัสดุปฏิบ ัติการ

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

วิณาพร  โปยขุนทด จ ันทร ์จิรา  เทียมจ ัตุร ัส
ผู ้ ช่วยเจ ้ าพนักงานพัสดุ ผู ้ ช่วยเจ ้ าพนักงานการคล ัง

นางสาวสุธาสินี  สมัญกลาง

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได



หนา 15

งานแผนทีภา ษี
ข ้าราชการ

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

ดวงร ัตน์  แซ่เจีย
ห ัวหน้าฝ่ายปกครอง

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

มญชุภา  ตรีสรานุว ัฒนา
ผู ้ ช่วยนักพ ัฒนาชุมชน

พนักงานจ ้ างท ัวไป

ปรางค์ทิพย ์  นาคนิล
คนงานทัวไป



หนา 16

กองช่าง
ข ้าราชการ

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

กิตติศักดิ  เกิ ดนอก
รองปล ัดเทศบาลร ักษาการ ผอ.กองช่าง

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

มานพ  โลส ันเทียะ          ภาธร  เขตชัยภูมิ
พนักงานขับเครืองจั กรกลขนา ดเ บา ผู ้ ช่วยช่างเขียนแบบ

พนักงานจ ้ างท ัวไป

ไวพจน์  ขาวนวล ธนิต  คานเพ็ชรทา
คนงานทัวไป คนงานทัวไป คนงานทัวไป



หนา 17

พนักงานจ ้ างท ัวไป (ต่อ)

ชิดชนก  ท ังพร ม รุ่งโรจน์  โปยขุนทด เอกชัย  ชาติเผือก
คนงานทัวไป  คนง านทั วไป คนงานทัวไป

วิร ัตน์  ประทุมวงศ์ สิงห ์  ฉิมวาส



หนา 18

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม
ข้าราชการ

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

ปราโมทย์  ก ัลยาศรี
ผู ้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม

ลูกจ ้ างประจํา

เจียม  เหียวขุ นทด ชูศักดิ  ชา ติ เผื อก
คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

จารุดา  หมู่สะแก เสริฐ หิงขุนทด ศานิต  ฉิมวาส
ผู ้ ช่วยเจ ้ าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์



หนา 19

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ (ต่อ)

ธว ัชชัย  อ่อนหมืนไ วย
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ ้ างท ัวไป

บัญหยัด  บุญมา บุญจง  เหียวขุ นทด สหัส  แถวเพชร ภูมิ ท ับเพ็ชร
คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ

กิตติพงษ์  คําเขียว สุทิน  แถวเพชร สามารถ กินขุนทด เชาวลิต  อุปฮาต
คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ

ฉัตรชัย  เฝ้าหนองดู่ ประเทียบ สุวรรณ์สุข สุพจน์  พูนทร ัพย ์ ชุตินันท์  แถวเพชร
คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ คนงานประจํารถขยะ คนงานทัวไป



หนา 20

กองการศึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม
ข้าราชการ

ประดิษฐ ์ ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

กิตติศักดิ  เกิ ดนอก
รองปล ัดเทศบาล ร ักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ

ดวงเดือน  ศุภมาตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบ ัติการ

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

ดวงตา  กลินศร ี สุข จารุวรรณ์  ชวนขุนทด
ผู ้ ช่วยเจ ้ าพนักงานธุรการ ผู ้ ช่วยศึกษานิเทศน์



หนา 21

พนักงานจ ้ างท ัวไป

ชิดชนก  ท ังพร ม
แม่บ ้าน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ ้านเพชร
ข้าราชการ

ร ัชฎาพร  ลีชัย ชนิพร  ถาวรชาติ วิไลล ักษณ์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

รพีภ ัทร  เหงขุนทด ก ัญญา  วรรณประเขา สุก ัญญา  เทียบประทุม
ผู ้ ช่วยเจ ้ าพนักงานการเงินและบัญชี ผู ้ ช่วยครู  ผู ้ ดูแลเด็ก

ว ันวิสา  พ ัดขุนทด
ผู ้ ช่วยครูผู ้ ดูแลเด็ก



หนา 22

พนักงานจ ้ างท ัวไป

แล  โปยขุนทด
ภารโรง

ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ ้านเพชร
ข้าราชการ

สุมาลี  แถวเพชร สุก ัญญา ประเสริฐพงษ์
ครู คศ. ครู คศ.

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

ร ัตนา  คํานาค
ผู ้ ดูแลเด็ก (ท ักษะ)

พนักงานจ ้ างท ัวไป

สมชาย  ฉิมวาส
นักการ



หนา 23

กองสว ัสดิการส ังคม
ข้าราชการ

ประดิษฐ ์   ศรีจ ันทร ์
ปล ัดเทศบาลตําบลบ ้านเพชร

ธงชัย  ลายภูคํา
ห ัวหน้าฝ่ายพ ัฒนาชุมชนรักษาการ ผอ.กองสว ัสดิการส ังคม

พนักงานจ ้ างตามภารกิจ

วิชญาดา ร ัตน์ศรีจ ันทร ์
ผู ้ ช่วยเจ ้ าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางกรกนก  มะเด่ือชุมพร

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน



หนา 24

สวนท่ี 2

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

***************************
เรียน    ประธาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเพชร และประชาชนที่เคารพ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเตมิถงึ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๔๘ ทศ 

วรรค5 และ 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาเทศบาลเปน 

ประจําทุกป และวรรคหก คาํแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานใหประกาศไวโดย เปด
เผยที่สํานักงานเทศบาลดวยนั้น

กระผมนายกิตติพงศ  ธรรมโสภารัตน ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร และคณะผูบริหารได 
มุงเนนที่จะพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน 

ในพื้นที่มากที่สุด และใหพี่นองประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงานตามที่มุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดใน 

หลายๆ ดาน โดยในการแกไขปญหาเราจะมุงเนนใหเกิดประโยชนตอสังคมและบุคคลสวนใหญมากที่สุด ในโอกาสนี ้
กระผมขอรายงานผลการดําเนินงานตอสภาเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน

“งามลyําสภาพแวดลอมดี ประชาชนอยูดีมีสุข ทุกดวงใจใฝคุณธรรม เปนผูนําดานการบริการประชาชน”

ข. พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบผังเมืองและบริการสาธารณะทุก 

ดานใหมีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให เปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุมอายุ เสริมสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงบริการดาน การ

ศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เพิ่มศักยภาพและความ พรอม
ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมการลดปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน ชุมชน

4. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองได เสริมสรางและพฒันา 
ทักษะอาชีพใหแกประชาชน โดยการประยกุตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนที่เขมแข็งและพึ่งตนเองได 
อยางยั่งยืนโดยเนนการพัฒนาเพื่อการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากที่เขมแข็ง การสรางรายได ลดรายจาย สรางโอกาสเขา 
สูแหลงทุนตางๆของประชาชน

5. เทศบาลจะอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม พรอมทั้งทํานุบํารุงศาสนา 
ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจใหยั่งยืนคงอยูสืบไป

6. เทศบาลจะพัฒนาองคกรใหมกีารบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภบิาล สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน 
การบริหารงานของเทศบาล พัฒนาบุคลากรทุกระดับ  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัด 
สถานที่ทาํงานใหนาอยูนาทํางาน และจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาและเพิ่ม 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับองคกรเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ



หนา 25

ค. นโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

มุงสงเสริมใหเทศบาลตําบลบานเพชรเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
โดยมีกลยุทธในการพัฒนา คือ

1.1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท้ังระบบการคมนาคม การขนสง ท่ีไดมาตรฐานและบริการสาธารณะ
ใหท่ัวถึงและเปนธรรม

1.2 แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการ
สาธารณะใหท่ัวถึงและเปนธรรม
2. นโยบายดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มุงสงเสริมใหเทศบาลตําบลบานเพชร เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ปราศจากมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมคงความอุดมสมบูรณ และมีระบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการใชประโยชนอยางเหมาะสม โดยมีกลยุทธ
ในการพัฒนา คือ

2.1 ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ
2.2 พัฒนาพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีนันทนาการ
2.3 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะน้ําเสีย

และสิ่งปฏิกูล
3. นโยบายดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

มุงสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมอายุไดรับการพัฒนาและไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการดานการศึกษา
การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยมีกลยุทธในการพัฒนา คือ

3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถ่ิน ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
ใหแกประชาชน

3.2 การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการ
สังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม

3.3 พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตนและการ
ฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน

3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการมีสวน
รวมของประชาชน

3.5 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ
4. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

สงเสริมใหประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือการเรียนรู พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจน
เทคโนโลยีและวิชาการตางๆ ซึ่งกอใหเกิดการผลิต การบริการ การสรางงาน สรางรายได ตามแนวทาง “เศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยสามารถพ่ึงตนเองได และดํารงชีวิตอยูอยางม่ันคงเพ่ือนําไปสูชุมชนท่ีเขมแข็งมีการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป
โดยมีกลยุทธในการพัฒนา คือ

4.1 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานในการเพ่ิมรายไดลดรายจาย
สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนตางๆ ของประชาชน

4.2 เสริมสรางการเรียนรูและการฝกทักษะอาชีพใหแกประชาชน และสงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆ
โดยประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 สงเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ี ยั่งยืน
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4.4 สงเสริม สนับสนุนปจจัยการผลิตแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ
5. นโยบายดานการอนุรักษศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป โดยมีศาสนาเปนเครื่องชี้นํา โดยมีกลยุทธในการพัฒนา คือ

5.1 สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
6. นโยบายดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน

มุงสงเสริมใหเทศบาลตําบลบานเพชร เปนองคกรแหงการเรียนรูผูใหบริการมีความสุข ผูรับบริการมี
ความพึง พอใจ ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและมีสวนรวมทางการเมืองทุกข้ันตอน โดยมีกลยุทธในการ
พัฒนา คือ

6.1 เสริมสรางกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ
6.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
6.4 พัฒนาและจัดสถานท่ีทํางานใหนาอยู นาทํางาน พรอมท้ัง จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน

นโยบายท่ีผมไดแถลงตอเทศบาลในวันนี้ ก็เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน มีความม่ันใจวาผมจะ
บริหารงานเทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพท่ีสําคัญ คือ งบประมาณเทศบาลท่ีใชในการดําเนินงานของเทศบาล ตองผาน
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลกอนเสมอ และกระผมไดยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)
6 ประการ

1. หลักนิติธรรม จะบริหารจัดการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีทางราชการได
ประกาศใช เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดเสียหายกับทางราชการ

2. หลักคุณธรรม จะใหความเปนธรรม ความเสมอภาคกับทุกฝาย โดยปราศจากอคติใดๆ ท้ังสิ้น
3. หลักโปรงใส จะใชหลักโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง โดยยึดถือราคากลางมาตรฐานสินคาท่ีทาง

ราชการไดกําหนด เปนเกณฑในการเลือกสรร และทําสัญญากับคูสัญญาหรือผูขาย ผูรับจางโดยเสมอภาคกัน
4. หลักการมีสวนรวม จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการคิดวางแผนการปฏิบัติและการ

ตรวจสอบผลงานของเทศบาล
5. หลักการมีความรับผิดชอบ การบริหารงานจะเปนไปดวยความระมัดระวัง เพ่ือปองกันความผิดพลาด

เสียการเสียโอกาส ท้ังของราชการ เอกชน และประชาชนบนหลักผลประโยชนของสวนรวมมากอนเสมอ
6. หลักความคุมคา การจัดตั้งงบประมาณโครงการตางๆ จะเปนไปไดอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย

เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีจะเกิดข้ึน มีความคุมคากับงบประมาณท่ีจัดสรร

ง. การวางแผนงบประมาณ
เทศบาลตําบลบานเพชร ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการ

ท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน โดยการจัดประชุมประชาคมระดับตําบล
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ ตอไป

เทศบาลตําบลบานเพชร ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี
15 มิถุนายน 2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้
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ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ด า น ก า รพั ฒน า โ ค ร ง ส ร า ง
พื้นฐาน

9 17,966,800 19 7,172,000 11 12,759,520 7 13,975,200

ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

16 2,530,000 19 3,350,000 15 3,950,000 16 2,400,000

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม

113 20,760,027.60 95 24,152,078 126 21,867,828 126 22,257,828

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

15 1,980,000 15 1,350,400 16 2,080,000 16 2,080,000

ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

14 1,768,000 22 2,908,000 19 2,468,000 19 2,468,000

ดานการพัฒนาระบบบริหารการ
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน

16 17,490,000 22 17,893,758 21 17,418,758 21 17,418,758

รวม 183 62,494,827.60 192 56,826,236 208 60,544,106 205 60,599,786

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลตําบลบานเพชร ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.256๓ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 256๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 82 โครงการ งบ
ประมาณ 23,485,050 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 9 4,286,900.-
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7 366,300.-
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 40 17,193,254.-
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 4 200,400.-
ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 13 660,000.-
ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 9 778,196.-

รวม 82 23,485,050.-

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
แยกตามรายยุทธศาสตร ดังนี้

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูในแผน ดําเนินการ คิดเปนรอยละ

1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 9 8 88.89
2 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
7 7 100

3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 40 31 77.5
4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 4 3 75
5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 13 12 92.31
6 ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 9 8 88.89

รวม 82 61 74.39
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แผนภูมิที่ 1 : แสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบลบานเพชร แยกตามรายยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบรกิารประชาชน

สรุปงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนงบประมาณที่ไดดําเนินการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.256๓ ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณ (บาท)
ปรากฏอยูในแผน ดําเนินการ

ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 4,286,900.- 4,276,900.-
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 366,300.- 871,545.-
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 17,193,254.- 15,230,304.-
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 200,400.- 363,799.-
ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 660,000.- 1,042,703.-
ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 778,196.- 799,930.-

รวม 23,485,050.- 18,308,281.-
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แผนภูมิที่ 2 : แสดงงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนงบประมาณที่ไดดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

รายละเอียดโครงการแยกยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล 13 (ดานทิศเหนือ) ชวงท่ี 2 905,500.- กองชาง
2 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล 5 หมูท่ี 2 80,900.- กองชาง
3 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.พรอมวางทอระบายนํ้า ถนนสุขาภิบาล 5

ดานทิศตะวันออก หมูท่ี 17 (ลานมันนายเก้ือกูล)
644,000.- กองชาง

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  ถนนสุขาภิบาล 12 หมูท่ี 1 48,700.- กองชาง
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยนางเรียบ หมูท่ี 21 101,800.- กองชาง
6 โครงการปรับปรุงโครงหลังคาตลาดสดช่ัวคราว พรอมเทพ้ืน คสล.ภายในอาคารตลาด 1,046,000.- กองสาธารณสุขฯ
7 โครงการปรับปรุงบอพักนํ้าบริเวณตลาดสดช่ัวคราว หมูท่ี 21 200,000.- กองสาธารณสุขฯ
8 โครงการ ปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบตลาดสดช่ัวคราว หมูท่ี 21 1,250,000.- กองสาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณที่ใชไป 4,276,900.-
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หนา 30

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะเทศบาลตําบลบานเพชร 210,638.- กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 91,301.- กองสาธารณสุขฯ
3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรข้ึนเปน
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”

520,646.- กองชาง

4 โครงการคลองสวย นํ้าใส คนไทยมีความสุข 20,960.- สํานักปลัดเทศบาล
5 โครงการรักษนํ้า รักษปา รักษาแผนดิน ดําเนินการ สํานักปลัดเทศบาล
6 โครงการบานเพชรนาอยู หนาบานนาดู ในบานนามอง 28,000.- กองสวัสดิการสังคม
7 โครงการคนบานแพชร รวมตัวหลอมใจ ทําความสะอาดครั้งใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ

(Big Cleaning Day)
ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณที่ใชไป 871,545.-

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ
1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 136,776.- กองการศึกษาฯ
2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 170,120.- กองการศึกษาฯ
3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลฯ 240,000.- กองการศึกษาฯ
4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาล 1,324,094.- กองการศึกษาฯ
5 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาล สนับสนุน

อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบานเพชร (วันครู2500) และโรงเรียนบานหนองผักแวน
2,352,000.- กองการศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป 2562
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

9,500.- กองการศึกษาฯ

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป 2562
(โรงเรียนอนุบาลฯ)

8,500.- กองการศึกษาฯ

8 โครงการวงศดุริยางคเพ่ือชุมชน 50,000.- กองการศึกษาฯ
9 โครงการสรางหลักหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 7,371,500.- กองสวัสดิการสังคม

10 โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกใหแกคนพิการหรือทุพพล
ภาพ

2,138,400.- กองสวัสดิการสังคม

11 โครงการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 54,000.- กองสวัสดิการสังคม
12 โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย 1,840.- สํานักปลัดเทศบาล
13 โครงการอุดหนุนการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน 150,000.- กองสาธารณสุขฯ
14 โครงการปรับปรุงการจราจร ภายในเขตเทศบาล 43,093.- สํานักปลัดเทศบาล
15 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานเพชร 99,750.- กองสวัสดิการสังคม
16 โครงการอบรมโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานเพชร 210,271.- กองสวัสดิการสังคม
17 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยและใหการสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสในชุมชน 150,000.- กองสวัสดิการสังคม
18 โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลบานเพชร ตามแบบ

เทศบาลกําหนด
200,000.- กองสวัสดิการสังคม

19 โครงการพัฒนาคุณภาพคนดีศรีบานเพชร ดําเนินการ กองสวัสดิการสังคม
20 โครงการอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพกลุมสตรี 30,807.- กองสวัสดิการสังคม



หนา 31

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม (ตอ)
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ
21 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันโรคพิษสุนัขบาภายใตโครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

42,497.- กองสาธารณสุขฯ

22 โครงการปองกันและควบคุมโรคมือ เทา ปากในโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ

23 โครงการเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริโภคตูนํ้าหยอดเหรียญและแหลงนํ้า
สาธารณะ

ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ

24 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชนและสรางเครือขายในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

9,600.- กองสาธารณสุขฯ

25 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมความรูและปองกันความเสี่ยงจากโรคท่ีเกิดจาก
การประกอบอาชีพพนักงานเก็บขนขยะ

ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ

26 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 11,700.- กองสาธารณสุขฯ
27 โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 100,000.- กองสาธารณสุขฯ
28 โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก 3,080.- สํานักปลัดเทศบาล
29 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป 39,964.- สํานักปลัดเทศบาล
30 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 29,834.- สํานักปลัดเทศบาล
31 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 252,978.- สํานักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณที่ใชไป 15,230,304.-

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ
1 โครงการอบรมใหความรูการขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําป 2562 70,400.- กองสวัสดิการสังคม
2 โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย รานอาหารสะอาดรสชาติอรอย (Clean Food Good

Taste)
293,399.- กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินระดับตําบล ดําเนินการ สํานักปลัดเทศบาล
รวมงบประมาณที่ใชไป 363,799.-

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ
1 โครงการ "คนบานเพชรครอบครัวอบอุน ทําบุญตักบาตร สงทายปเกาตอนรับปใหม" 26,825.- กองการศึกษาฯ
2 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและ

โครงการเทิดพระเกียรติอ่ืนๆ
78,705.- สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 (28 กรกฎาคม)

2,000.- สํานักปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 288,864.- กองการศึกษาฯ
5 โครงการจัดงานวันเขาพรรษาเทศบาลตําบลบานเพชร 19,800.- กองการศึกษาฯ
6 โครงการจัดงานวันปยะมหาราช 1,000.- สํานักปลัดเทศบาล



หนา 32

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น (ตอ)
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ
7 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
ดําเนินการ สํานักปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 103,541.- กองการศึกษาฯ
9 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการนํ้าและนวัตวิถี เพ่ือสืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีไทยอุนไอรัก คลายความหนาวสายนํ้าแหงรัตนโกสินทรสืบ
สานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลท่ี 9

280,000.- สํานักปลัดเทศบาล

10 โครงการฝกอบรมจิตอาสาเพ่ือการเรียนรูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ข้ึนเปน “พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว”

47,778.- สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสืบสานประเพณีงานบุญเดือนหก พิธีสักการะ
บวงสรวง เจาพอพญาแลประจําป 2562

55,500.- กองการศึกษาฯ

12 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีฯเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีฯ

138,690.- สํานักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณที่ใชไป 1,042,703.-

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ
1 โครงการจัดทําวารสารและรายงานผลการดําเนินงานประจําปเทศบาลตําบลบานเพชร 3,695.- สํานักปลัดเทศบาล
2 โครงการวันทองถ่ินไทย ดําเนินการ สํานักปลัดเทศบาล
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลของเทศบาลตําบล
บาเพชร

315,360.- สํานักปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล 29,860.- สํานักปลัดเทศบาล
5 โครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองคกร 30,000.- สํานักปลัดเทศบาล
6 โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษี 4,200.- กองคลัง
7 โครงการฝกอบรม เพ่ือประยุกตใชขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจในดานการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตําบลบานเพชร
370,963.- กองคลัง

8 โครงการสนับสนุนกิจการสันนิบาตเทศบาล 45,852.- สํานักปลัดเทศบาล
รวมงบประมาณที่ใชไป 799,930.-



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ผานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตําบลบานเพชร
อําเภอบําเหน็จณรงค

จังหวัดชัยภูมิ
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ประกาศ เทศบาลตําบลบานเพชร
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

*******************************************
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ 

รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย ประกอบกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา 
ทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน 
ในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว 
และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน 
เดือนตุลาคมของทุกป

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานเพชร จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลบานเพชร ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลบานเพชร
"งามล้ําสภาพแวดลอมดี ประชาชนอยูดีมีสุข ทุกดวงใจใฝคุณธรรม เปนผูนําดานการบริการประชาชน"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลบานเพชร

1. พัฒนาการจัดระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบผังเมืองและบริการ 
สาธารณะทุกดานใหมีคุณภาพ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุมอายุ เสริมสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงบริการ 
ดานการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เพ่ิมศักยภาพและ 
ความพรอมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมการลดปญหาอาชญากรรมและยา 
เสพติดในชุมชน

4. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองได เสริมสรางและ 
พัฒนาทักษะอาชีพใหแกประชาชน โดยการประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนท่ีเขมแข็งและ 
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืนโดยเนนการพัฒนาเพ่ือการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากท่ีเขมแข็ง การสรางรายได ลดรายจาย 
สรางโอกาสเขาสูแหลงทุนตางๆของประชาชน

5. เทศบาลจะอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม พรอมท้ังทํานุบํารุง 
ศาสนา ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจใหยั่งยืนคงอยูสืบไป

6. เทศบาลจะพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล พัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมจัดสถานท่ีทํางานใหนาอยูนาทํางาน และจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนา
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และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับองคกรเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีในการใหบริการประชาชนอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลบานเพชรไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว

6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท้ังระบบการคมนาคม การขนสง ท่ีไดมาตรฐานและบริการสาธารณะ

ใหท่ัวถึงและเปนธรรม
2. แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการ

สาธารณะใหท่ัวถึงและเปนธรรม
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ
2. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะน้ําเสีย
3. การเพ่ิมพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหเหมาะสมกับความหนาแนนของประชากร
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถ่ิน ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต

ใหแกประชาชน
2. การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการ

สังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม
3. พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตนและการ

ฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการมีสวนรวม

ของประชาชน
5. สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
1. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานในการเพ่ิมรายไดลดรายจาย

สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนตางๆ ของประชาชน
2. เสริมสรางการเรียนรูและการฝกทักษะอาชีพใหแกประชาชน และสงเสริมการรวมกลุมอาชีพตางๆ

โดยประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ี ยั่งยืน
4. สงเสริม สนับสนุนปจจัยการผลิตแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ
ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1. สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน
1. เสริมสรางกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม
4. พัฒนาและจัดสถานท่ีทํางานใหนาอยู นาทํางาน พรอมท้ัง จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีจําเปน

ในการปฏิบัติงาน
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ง. การวางแผน
เทศบาลตําบลบานเพชร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2562-2564)

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป

เทศบาลตําบลบานเพชร ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2562-2564) เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน
2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2562-2564)

ยุทธศาสตร
2562 2563 2564

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 19 7,172,000.00 11 12,759,520.00 7 13,975,200.00
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 19 3,350,000.00 15 3,950,000.00 16 2,400,000.00

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม 95 24,152,078.00 126 21,867,828.00 126 22,257,828.00

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน 15 1,350,400.00 16 2,080,000.00 16 2,080,000.00

ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 22 2,908,000.00 19 2,468,000.00 19 2,468,000.00

ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการ
ประชาชน 22 17,893,758.00 21 17,418,758.00 21 17,418,758.00

รวม 192 56,826,236.00 208 60,544,106.00 205 60,599,786.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลตําบลบานเพชร ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561

โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 84 โครงการ งบประมาณ 25,384,308 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 9 4,286,900.00

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 866,300.00

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 40 17,173,754.00

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 4 200,400.00

ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 15 1,560,000.00

ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 9 1,296,954.00

รวม 84 25,384,308.00
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลบานเพชร มีดังนี้
ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา

งบประมาณ
จํานวน

งบประมาณ
วัตถุ

ประสงค ผลผลิต

1. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการสู
มาตรฐาน ตลาดสดนาซ้ือ

10,000.00 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ
รานคาผูสัมผัสอาหาร ใหได
มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ
และลดความเส่ียงในการ
บริโภคอาหารของประชาชน
2. สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนผูบริโภค ได
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย
และมีพฤติกรรมการบริโภค
ที่ถูกตอง

ดําเนินการจัดอบรมแกผูประกอบการในเขต
เทศบาลตําบลบานเพชร 1 วัน

2. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนน
สุขาภิบาล 13 (ดานทิศ
เหนือ) ชวงที่ 2

905,500.00 1. เพื่อใหมีทางสัญจรใน
ชุมชนกวางขึ้นและได
มาตราฐาน 2. เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําในชุมชนมีความ
รวดเร็ว

ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล
13 (ดานทิศเหนือ) ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร
ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คสล. ไมนอยกวา 402.84 ตารางเมตร ไหลทาง
ลง ลูกรังตามสภาพตามแบบเทศบาล กําหนด
พรอมวางทอ ระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø0.60
เมตร จํานวน 133.00 ทอน พรอมบอพัก คสล.
ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร ทุกระยะ 6.00
เมตร จํานวน 21.00 บอ รวมความยาวไมนอย
กวา 148.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด
พรอมร้ือถนน คสล.12.00 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

3. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. ถนนสุขาภิบาล 12
หมูที่ 1

48,700.00 เพื่อใหมีทางสัญจรในชุมชน
กวางขึ้นและไดมาตราฐาน

ปรับปรุงถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 12 หมูที่ 1
ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 8.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 40 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง ตามสภาพ
ตามแบบเทศบาลกําหนด

4. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนน
คสล.ซอย นางเรียบ หมูที่
21

101,800.00 1. เพื่อใหมีทางสัญจรใน
ชุมชนกวางขึ้นและได
มาตราฐาน 2. เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําในชุมชนมีความ
รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.ซอยนางเรียบ หมูที่ 21 ขนาด
ผิวจราจร กวาง 1.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา
16.80 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
ตามแบบเทศบาลกําหนด พรอมกอ สรางราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ขนาด 0.40 x 0.40
เมตร ยาว 12.00 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา
PVC สีฟา ขนาด 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด ตาม
แบบเทศบาลกําหนด

5. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนน
สุขาภิบาล 5 หมูที่ 2

80,900.00 1. เพื่อใหมีทางสัญจรใน
ชุมชนกวางขึ้นและได
มาตราฐาน 2. เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําในชุมชนมีความ
รวดเร็ว

ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขา ภบิาล 5
หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวาง 2 .10 เมตร ยาว
64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 121.00 ตารางเมตร ไหลทางลง
ลูกรังตามสภาพ พรอมร้ือปรับระดับปากบอพัก
คสล. ตามแบบเทศบาลกําหนด

6. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงขยาย
ผิวจราจร คสล. พรอม
วางทอระบายน้ํา ถนน
สุขา ภิบาล 5 ดานทิศ
ตะวันออก หมูที่ 17
(ลานมันนายเกื้อกูล)

644,000.00 1. เพื่อใหมีทางสัญจรใน
ชุมชนกวางขึ้นและได
มาตราฐาน 2. เพื่อใหมีการ
ระบายน้ําในชุมชนมีความ
รวดเร็ว

ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พรอมวาง ทอ
ระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล 5 (ดานทิศตะวันออก)
ขนาดผิวจราจร กวาง 1.50 เมตร ยาว 167.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอย
กวา 205.00 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตาม
สภาพ ตามแบบ เทศบาลกําหนด พรอมวางทอ
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ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 144
ทอน พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x
1.20 เมตร ทุกระยะ 6.00 เมตร จํานวน 23 บอ
รวมความยาวไมนอยกวา 167.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด

7. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

ครงการปรับปรุงโครง
หลังคาตลาดสดชั่วคราว
ตามแบบเทศบาลกําหนด
พรอมเทพื้น คสล. ภายใน
อาคารตลาด

1,046,000.0
0

1. เพื่อกอสรางปรับปรุง
สถานที่รองรับการพัฒนา
ตลาดสดชั่วคราวตาม
แผนการพัฒนามาตรฐาน
ของตลาดสดคําปง 2. เพื่อ
ใหบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการอื่น ในการบําบัด
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในระหวาง การ
พัฒนามาตรฐานดาน
โครงสรางอาคารและ
สถานที่ของตลาดสดคําปง

ปรับปรุงโครงหลังคาตลาดสดชั่วคราว หมู21
ตามแบบเทศบาลกําหนด พรอมเทพื้น คสล.
ภายในอาคารตลาด ขนาดกวาง 24.00 เมตร
ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไมนอยกวา 585.00 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

8. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงบอพัก
น้ําบริเวณตลาดสด
ชั่วคราว หมู 21

200,000.00 1. เพื่อกอสรางปรับปรุง
สถานที่รองรับการพัฒนา
ตลาดสดชั่วคราวตาม
แผนการพัฒนามาตรฐาน
ของตลาดสดคําปง 2. เพื่อ
ใหบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการอื่น ในการบําบัด
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในระหวาง การ
พัฒนามาตรฐานดาน
โครงสรางอาคารและ
สถานที่ของตลาดสดคําปง

ปรับปรุงบอพักน้ํา คสล.ขนาด 0.80x0.80x1.20
เมตร พรอมปรับปรุงรางระบายน้ํารูปตัวยู ขนาด
0.40x0.40 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร บริเวณตลาด
สดชั่วคราว หมู 21 ตามแบบเทศบาลกําหนด

9. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงพื้นที่
รอบตลาดสดชั่วคราว หมู
ที่ 21

1,250,000.0
0

1. เพื่อกอสรางปรับปรุง
สถานที่รองรับการพัฒนา
ตลาดสดชั่วคราวตาม
แผนการพัฒนามาตรฐาน
ของตลาดสดคําปง 2. เพื่อ
ใหบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการอื่น ในการบําบัด
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในระหวาง การ
พัฒนามาตรฐานดาน
โครงสรางอาคารและ
สถานที่ของตลาดสดคําปง

ปรับปรุงพื้นที่รอบตลาดสดชั่วคราว หมู 21 โดย
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา
3,263 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

10
.

ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการพัฒนาระบบการ
กําจัดขยะ และส่ิงปฏิกูล
เทศบาลตําบลบานเพชร

200,000.00 เพื่อลดปริมาณขยะและส่ิง
ปฏิกูลในเขตเทศบาลตําบล
ตําบลบานเพชร

พัฒนาระบบการกําจัดขยะ และส่ิงปฏิกูล
เทศบาลตําบลบานเพชร

11
.

ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน

30,000.00 1. เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการคัด
แยกขยะในระดับครัวเรือน
2. เพื่อสงเสริมความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการคัดแยก

1. การจัดฝกอบรมใหความรูสงเสริมการคัดแยก
ขยะใน ระดับครัวเรือน 2. ออกปฏิบัติการ
สงเสริมการคัดแยกขยะในระดับ ครัวเรือน ในทุก
หมูบาน
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ส่ิงแวดลอม ขยะในระดับครัวเรือน 3.
เพื่อลดปริมาณขยะในเขต
เทศบาลตําบลบานเพชร

12
.

ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการคลองสวย น้ําใส
คนไทยมีความสุข

30,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึกให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

จัดกิจกรรมทําความสะอาดแมน้ําคูคลอง ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบานเพชร 1 คร้ัง/ป

13
.

ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการรักษน้ํา รักษปา
รักษาแผนดิน

10,000.00 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

จัดกิจกรรมรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดินภายใน
เขตเทศบาลตําบลบานเพชร1 คร้ังตอป

14
.

ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการบานเพชรนาอยู
หนาบานนาดู ในบานนา
มอง

46,300.00 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนในการดูแล
รักษาความสะอาดของ
ครัวเรือนและชุมชน

ดําเนินการขับเคล่ือนงานในชุมชนตามขั้นตอน/
วิธีการ ดวยกระบวนการของชุมชน บริหาร
จัดการครัวเรือน คุม ชุมชน และลงมือทําโดยใช
พลังชุมชน (Empowerment) แบบมีสวนรวม
อยางเขมขน จากชุมชนและผูเกี่ยวของทุกภาค
สวน ตามตัวชี้วัด ที่กําหนด

15
.

ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการคนบานแพชร
รวมตัวหลอมใจ ทําความ
สะอาดคร้ังใหญ เฉลิม
พระเกียรติฯ(Big
Cleaning Day)

50,000.00 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนในการดูแล
รักษาความสะอาดของ
ชุมชน

จัดกิจกรรมทําความสะอาดชุมชนตามโครงการ
คนบานเพชร รวมตัวหลอมใจทําความสะอาด
คร้ังใหญเฉลิมพระเกียรติฯ (Big Cleaning Day)
1 คร้ัง/ป

16
.

ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ขึ้นเปน ?
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว?

500,000.00 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพย
รางกูร เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 2. เพื่อพัฒนา
ส่ิงแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
เสริมสรางสภาพแวดลอมสี
เขียวที่เปรียบเสมือนปอด
ของชุมชน

ปรับปรุงและพัฒนา ?สวนสุขภาพและ
สวนสาธารณะหมูที่ 21 ต.บานเพชร จํานวน 1
แหง

17
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ใหแกเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานเพชร

147,000.00 1. เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กกอนวัยเรียน 2. เพื่อ
ลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง

สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

18
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแกเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บานเพชร (จัดสรร
100%)

363,000.00 1. เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กกอนวัยเรียน 2. เพื่อ
ลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง

สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานเพชร

19
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ

โครงการสนับสนุนอาหาร
อาหารเสริม (นม) ใหแก

1,324,094.0
0

1. เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กกอนวัยเรียน 2. เพื่อ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานเพชร
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การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โรงเรียนภายในเขต
เทศบาล ( 100 %)

ลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง

โรงเรียนชุมชนบานเพชรฯ และโรงเรียนบาน
หนองผักแวน 100%

20
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสราง
หลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ) ประจําป
งบประมาณ 2562

8,200,000.0
0

เพื่อใหบริการในการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุแกผูที่มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

จายเบี้ยยังชีพ ใหแก ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลบานเพชร

21
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมให แกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบี้ยความ
พิการ) ประจําป
งบประมาณ 2562

2,700,000.0
0

เพื่อเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพในเขตเทศบาลฯ

จายเบี้ยยังชีพ ใหแก ผูพิการในเขตเทศบาล
ตําบลบานเพชร คนละ 800 บาทตอเดือน

22
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจายเงิน
สงเคราะหผูปวยเอดส
(เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส)
ประจําปงบประมาณ
2562

60,000.00 เพื่อการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูปวยเอดสในเขต
เทศบาลตําบลบานเพชร

จายเบี้ยยังชีพ ใหแก ผูปวยเอดสในเขตเทศบาล
ตําบลบานเพชรคนละ 500 บาทตอเดือน

23
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัย

145,785.00 เพื่อใหความชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัยตางๆ ใน
เขตเทศบาล

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณ
ภัยตางๆในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร ไดครบ
100%

24
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจัดงานวัน
ผูสูงอายุเทศบาลตําบล
บานเพชร

100,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุรวมตัวพบปะ
พูดคุยและลงมือทํากิจกรรม
รวมกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ผูสูงอายุ และใหเกิด ความ
รักความสามัคคี รอยรัดสาย
สัมพันธอันดีระหวาง
ผูสูงอายุดวยกันและระหวาง
ผูสูงอายุกับคนในครอบครัว
กับชุมชนกับทุกคนที่
รวมงาน

จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ในวันที่ 14 เมษายน ของ
ทุกป

25
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสงเคราะห
ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลตําบลบานเพชร

20,000.00 1. เพื่อคนหาผูประสบ
ปญหาที่ประสบปญหา
ภาวะยากลําบาก ยากจน ไม
ใครดูแล หรือประสบปญหา
สังคม 2. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ประสบภาวะ
ความยากลําบาก/เดือดรอน
ในเขตเทศบาล ทั้งกาย ใจ
สุขภาพความเปนอยูใหดีขึ้น
ตามอัตภาพ

ออกแบบสํารวจและจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหา
ยากจน ยากลําบาก ทั้ง 5 หมูบานจากผูนําชุมชน

26
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจะมีจะจนคน
บานเพชรไมทอดทิ้งกันไม
ทอดทิ้งกัน

18,300.00 เพื่อใหผูที่มีความพรอมไดให
ความชวยเหลือผูประสบ
ภาวะความยากลําบากใน
พื้นที่

จัดชุมชนสวัสดิการอภิบาลคนบานเพชร
ชวยเหลือผูประสบภาวะความยากลําบากในทุก
เร่ืองทั้งทางเศรษฐกิจทางสังคมไดมีชองทางใน
การใหการชวยเหลือคนในชุมชนคนบานเดียวกัน

27
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอบรมใหความรู
และสงเสริมพัฒนา
บทบาทสตรี

37,600.00 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
กลุมพัฒนาสตรีใหมีความรู
ความสามารถนํามาพัฒนา
ทองถิ่น 2. เพื่อสงเสริม

ประชุมประธานกลุมพัฒนาสตรีและสมาชิกกลุม
พัฒนา สตรี ทั้ง 5 ชุมชนดําเนินงานตามกิจกรรม
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สนับสนุนการรวมกลุม
พัฒนาสตรี ดานอาชีพ เพิ่ม
รายไดลดรายจาย 3. เพื่อให
มีสวนรวมในกิจกรรมของ
กลุมพัฒนาสตรีและกิจกรรม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

28
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคนดีศรีบาน
เพชร

20,000.00 เพื่อสรางกระแสใหสังคม
เกิดความตระหนักเห็น
คุณคาของการกระทําความ
ดี และใหเด็ก เยาวชนเปน
คนดีมี คุณธรรม จริยธรรม
และมีระเบียบวินัยที่ดีงาม

คัดเลือก เด็กและเยาวชน ที่มี คุณสมบัติ ?คนดี
ศรีแผนดินถิ่นบานเพชร? สาขาตางๆ

29
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานปองกันโรคพิษ
สุนัขบา ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

48,900.00 เพื่อปองกันการเกิดโรคพิษ
สุนัขบาพรอมคุมกําเนิดเพื่อ
ลดจํานวนของสุนัขจรจัด

จัดฝกอบรมเครือขายการเฝาระวังและปองกัน
โรคพิษสุนัขบาในชุมชน

30
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการรานคา
จําหนายอาหารสู
มาตรฐาน Clean Food
Good Taste อยางยั่งยืน

20,000.00 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ
รานคา ผูสัมผัสอาหาร ใหได
มาตรฐาน Clean Food
Good Taste 2. สงเสริม
และสนับสนุนใหประชาชน
ผูบริโภค ไดบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและมีพฤติกรรม
การบริโภคที่ถูกตอง

ดําเนินการจัดฝกอบรมแกผูประกอบการในเขต
เทศบาลตําบลบานเพชร 1 วัน

31
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สงเสริมความรู และเฝา
ระวังภาวะเส่ียงดาน
สุขภาพจากการประกอบ
อาชีพแกพนักงานเก็บขน
ขยะ

10,000.00 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบอาชีพ
พนักงานเก็บขนขยะมี
ความรูความเขาใจในการ
ปองกันความเส่ียงจากโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ
พนักงานเก็บขนขยะ 2.
เพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

ดําเนินการจัดฝกอบรมแกผูประกอบอาชีพ
พนักงาน เก็บขนขยะ เทศบาลตําบลบานเพชร 1
วัน

32
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพชุมชนและ
สราง เครือขายในการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

10,000.00 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชนและสรางเครือขายใน
การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 2. เพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบัติการอยางมี
ประสิทธิภาพ 3. เพื่อสราง
เครือขายในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

ดําเนินการจัดฝกอบรมแกแกนนําสุขภาพและ
แกน นําชุมชนและสรางเครือขายในการปองกัน
และควบคุม โรคติดตอ 1 วัน

33
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

57,450.00 1. เพื่อดําเนินการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตามฤดูกาลและโรคไขเลือดออกในชุมชน วัด
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การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

ไดทันเหตุการณ 2. เพื่อ
สรางการมีสวนรวมจากภาคี
เครือขายในการ ควบคุม
ปองกันโรคติดตอดวยโรค
ไขเลือดออกในชุมชน

โรงเรียน และสถานที่ราชการ

34
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสงเสริมความรูผู
ประกอบกิจการหรือ
การคาที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

10,000.00 1. เพื่อสงเสริมความรูผู
ประกอบกิจการหรือการคา
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใน
เขตเทศบาลตําบลบานเพชร
2. เพื่อลดความเส่ียงในการ
เกิดอันตรายแก
ผูประกอบการกิจการ
อันตรายและประชาชน

ดําเนินการจัดฝกอบรมแกผูประกอบกิจการหรือ
การคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตเทศบาล
ตําบล บานเพชร 1 วัน

35
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการเฝาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
บริโภคตูน้ําหยอดเหรียญ
และแหลงน้ําสาธารณะ

24,000.00 1. เพื่อทราบสถานการณ
และแนวโนมของคุณภาพน้ํา
บริโภคในพื้นที่ตําบลบาน
เพชร 2. เพื่อการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําบริโภค ตูน้ํา
หยอดเหรียญและแหลงน้ํา
สาธารณะ สะอาดปลอดภัย
ตามเกณฑมาตรฐาน

ออกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําจากตูน้ํา
หยอดเหรียญทุกตูในพื้นที่เทศบาลตําบลบาน
เพชร เดือนละ 1 คร้ัง โดยใชชุดตรวจสอบ
คุณภาพ อ11

36
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคมือ เทา
ปากในโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8,025.00 1. เพื่อตรวจคัดกรองโรคมือ
เทาปากในเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล ในเขตเทศบาล
ตําบลบานเพชร และจัดการ
เบื้องตนเมื่อพบเด็กปวย

ดําเนินงานตามโครงการโดยประสานการ
ดําเนินการ แบบบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ
เชน โรงพยาบาล บําเหน็จณรงค อาสาสมัคร
สาธารณสุขในพื้นที่ หรืออื่นๆ

37
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอุดหนุนการ
ดําเนินงานหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น

300,000.00 เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลเขาถึงการบริการ
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นไมนอยกวารอยละ50
ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

38
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจําป

40,000.00 เพื่อสงเสริมความพรอม
ทางดานรางกายและจิตใจ
ในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ

ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 คร้ัง/ป

39
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม

30,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

จัดต้ังดานตรวจเพื่อใหบริการประชาชนชวง
เทศกาลปใหม7 วันอันตราย

40
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

30,000.00 เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

จัดต้ังดานตรวจเพื่อใหบริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต7 วันอันตราย

41
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการเสริมสราง
ความรูดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก
นักเรียนและประชาชน

10,000.00 เพื่อใหนักเรียนและ
ประชาชนไดมีความรูดาน
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

จัดฝกอบรมใหความรูดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใหกับนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 1 คร้ัง/ป

42
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจัดงานวัน
ตอตานยาเสพติดโลก

10,000.00 1. เพื่อสรางแนวทางปองกัน
ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 2.
เพื่อลดปญหายาเสพติดใน
ชุมชน

จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)
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43
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ของ ศป.ปส.

10,000.00 1. เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ติด
ยาเสพติดใหไดรับการรักษา
,บําบัด ตามมาตรฐาน 2.
เพื่อสรางแนวทางปองกัน
ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 3.
เพื่อลดปญหายาเสพติดใน
ชุมชน

1. คนหาผูเสพ/ผูติดยา ในสถานศึกษาในชุมชน2.
จัดอบรมเยาวชนแกนนําปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด (คายปรับเปล่ียนพฤติกรรม3. จัด
ศึกษาดูงานใหกับกลุมเยาวชนและครอบครัวใน
การ)ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

44
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการปรับปรุง
การจราจรภายในเขต
เทศบาล

50,000.00 1. เพื่อจัดระเบียบ
การจราจร ภายในเขต
เทศบาล 2. เพื่อปองกันและ
ลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
ไป - มา

ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร ปายเตือนภัยจราจร
และกระจกทางแยกตางๆในเขตเทศบาลตําบล
บานเพชร

45
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแกโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล 100
%

2,428,000.0
0

1. เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กกอนวัยเรียน 2. เพื่อ
ลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง

สนับสนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบาน
เพชรฯและโรงเรียนบานหนองผักแวน 100%
จํานวน 583 คนx 200 วัน x 20 บาท

46
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยและใหการ
สงเคราะหผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน

150,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
มูลนิธิเมตตาการกุศลในการ
สงเคราะหผูประสบภัย

อุดหนุนงบประมาณใหแกมูลนิธิเมตตาการกุศล
ในการดําเนินโครงการฯ

47
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนแกนนํา
4 ดี รูรักสามัคคีพัฒนา
ทองถิ่น

18,000.00 1. เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมี
สุขภาวะที่ดีพรอมเปนสวน
หนึ่งในการรวมพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน 2. เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาทองถิ่น
โดยอาศัยพลังการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน 3. เพื่อ
สรางกลุมเยาวชนแกนนําที่มี
ศักยภาพสอดรับกับความ
ตองการการพัฒนาทองถิ่น
ในอนาคต

การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนกลุมเปาหมาย โดย
ใชกรอบแนวคิดการพัฒนาชีวิตวิถีพุทธธรรม 4
ดานคือ 1.ดานรางกาย (กายภาวนา) 2.ดาน
สังคมหรือพฤติกรรม (ศีลภาวนา) 3. ดานิตใจ
หรืออารมณ(จิตภาวนา) และ 4.ดานปญญา
(ปญญาภาวนา) เพื่อใหเยาวชนมีสุขภาวะอยาง
ครอบคลุม และมีวิธีการอบรมทั้งภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติและกิจกรรมธรรมนันทนาการ

48
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําป
2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฯ

100,000.00 1.เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
เด็กกอนวัยเรียน 2. เพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครอง

สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2562 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ เปนจํานวน เงิน 100,000 บาท

49
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการพัฒนา
สถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
2562 โรงเรียนอนุบาลฯ

86,600.00 1.เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
เด็กกอนวัยเรียน 2. เพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสถานศึกษากับ
ผูปกครอง

สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 โรงเรียนอนุบาลฯ
จํานวนเงิน 86,600 บาท

50
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000.00 เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็กแหงชาติ ในวันเสารที่ 2
ของเดือนมกราคม

51
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจัดฝกอบรม
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลบานเพชร

60,000.00 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตผูสูงอายุ 2.
เพื่อสงเสริมการสราง
สุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้ง

ดําเนินการฝกอบรมผูสูงอายุทั้ง 5 หมูบาน ที่เขา
รวมโครงการ
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ดานรางกายและจิตใจ

52
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการปรับปรุงศูนย
การเรียนรู โรงเรียน
ผูสูงอายุ เทศบาลตําบล
บานเพชร ตามแบบ
เทศบาล กําหนด

200,000.00 เพื่อใหมีศูนยการเรียนรู
สําหรับทํากิจกรรมของ
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบาน
เพขร

ปรับปรุงโครงสรางหลังคา ปูกระเบื้อง ทาสี ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) ดวยวิธีการจางเหมา
บริการ

53
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอบรมอาสากูชีพ
กูภัย ทางน้ํา เพื่อเปน
วิทยากรครู ข. สงเสริม
ความปลอดภัยทางน้ํา แก
เด็กเทศบาลตําบลบาน
เพชร

52,000.00 1. เพื่อสรางบุคลากรในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยทาง
น้ํา 2. เพื่อใหการ
รักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ
เปนไปดวยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 3.
เพื่อใหเกิดเร่ือขายในการ
บริการดานการแพทย
ฉุกเฉิน

ดําเนิน การฝกอบรมตามแผนงานและหลักสูตรที่
กําหนดไว

54
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการวงดุริยางค เพื่อ
ชุมชน

50,000.00 1. เพื่อใหนักเรียนมีความรัก
ชื่นชม รวมกิจกรรม และมี
ผลงานดานดนตรีวงดุริยางค
2. เพื่อใหนักเรียนมีความ
สนใจและซาบซ้ึงในคุณคา
สรางสรรคของดนตรีวง
ดุริยางค

อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนชุมชนบานเพชร
(วันครู 2500) เพื่อดําเนินการตามโครงการ

55
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอุดหนุนองคการ
บริหารสวนตําบลโคก
เพชรพัฒนา (สถานที่
กลาง) ในการบริหารงาน
ของสถานที่กลาง ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอบําเหน็จณรงค
จังหวัดชัยภูมิ ประจําป
งบประมาณรายจาย พ.ศ.
2562

25,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยปฏิบัติการรวมใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอบําเหน็จณรงค
จังหวัดชัยภูมิ

อุดหนุนงบประมาณใหทองถิ่นอําเภอบําเหน็จ
ณรงค เพื่อดําเนินการตามโครงการฯ

56
.

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการดําเนินงานตาม
แนวทาง โครงการพระ
ราชดิดานสาธารณสุข

100,000.00 1. เพื่อใหคณะกรรมการ
หมูบานจัดทําโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข
2. เพื่อสงเสริมสุขภาพ
อนามัยควบคุมปองกันโรค
แกไขปญหาดานสาธารณสุข
ของประชาชน ในหมูบาน

1. คณะกรรมการหมูบานจัดทํา โครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณ หมูบานละ 3 โครงการ 2.
ดําเนินการตามแผนงานและ กิจกรรมโครงการ

57
.

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

โครงการอบรมใหความรู
การขับเคล่ือนแนวทาง
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําป 2562

70,400.00 เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไป
ในเขตเทศบาลตําบลบาน
เพชร มีการใชชีวิตประจําวัน
ตามหลักการของความ
พอเพียง ความพอดี การใช
ชีวิตอยางรอบครอบไม
ฟุมเฟอยใชชีวิตในความไม
ประมาทใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนมีคุณคาเกิด
รายได

ดําเนินงานตามโครงการ ไดแก 1. จัดอบรมให
ความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กิจกรรม
สงเสริมการฝกอาชีพแกประชาชน 3. ศึกษาดู
งานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
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58
.

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

โครงการมหกรรมอาหาร
ปลอดภัย รานอาหาร
สะอาดรสชาติอรอย
(Clean Food Good
Taste)

100,000.00 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ผูประกอบการรานคา
จําหนายอาหาร ไดรับการ
พัฒนามาตรฐานรานอาหาร
สะอาดรสชาติอรอย (Clean
Food Good Taste)

จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย รานอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good
Taste) ระหวาง เดือนธันวาคม 2561-
กุมภาพันธ 2562 (4วัน) และการ จัดแสดง
นิทรรศการ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง
ของหนวยงานตางๆ พรอมมอบเงินหรือรางวัล
การ ประกวด ณ ลานคอนกรีตหนาอาคาร
หอประชุมมูลนิธิ เมตตาการกุศล

59
.

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลบานเพชร

15,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก
องคกรการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหกับคณะกรรมการ
การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบาน
เพชร ไดแก1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล2.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล

60
.

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
ตําบล

15,000.00 เพื่อรวมคิดรวมทํารวม
ตัดสินใจรวมตรวจสอบรวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนเรียนรูสําหรับ
การพัฒนาทองถิ่น

จัดประชุมประชาคมในระดับตําบลเพื่อรวมคิด
รวมทํารวมตัดสินใจรวมแกปญหาในการพัฒนา
ทองถิ่น

61
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต

100,000.00 เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป

จัดกิจกรรมวันสงกรานตเทศบาลตําบลบานเพชร

62
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานวัน
เขาพรรษาเทศบาลตําบล
บานเพชร

10,000.00 เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป

จัดขบวนแหเทียนพรรษารวมกับอําเภอบําเหน็จ
ณรงคและถวายปจจัยใหแกวัดในเขตเทศบาลใน
วันเขาพรรษา

63
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

100,000.00 เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสืบสาน
วัฒนธรรมไทยบริเวณสวนสุขภาพและ
สวนสาธารณะเทศบาลหมูที่ 21

64
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานวันปยะ
มหาราช

10,000.00 เพื่อรวมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย

ถวายพวงมาลาในงานวันปยะมหาราช

65
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 87
พรรษา สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9

100,000.00 เพื่อรวมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันแมแหงชาติ 12 สิงหา
มหาราชินี

66
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานคนบาน
เพชรรวมปฏิญญา งด
เหลาเขาพรรษา ลด ละ
เลิก อบายมุข

10,000.00 เพื่อใหประชาชนเทศบาล
ตําบลบานเพชรทุกหมูเหลา
ไดปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตาม
หลักพุทธศาสนาและสราง
คุณงามความดี และนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พิธีลงนามปฏิญาณตน แสดงเจตจํานง งดเหลา
เขา พรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข ประจําป
2562 ตลอด ระยะเวลา 3 เดือน (หวง
เขาพรรษา) หรือตลอดป แลวแตกรณี
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พอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งมีคานิยมที่ถูกตอง

67
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการ "คนบานเพชร
ครอบครัวอบอุน ทําบุญ
ตักบาตร สงทายปเกา
ตอนรับปใหม"

30,000.00 เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร สงทายปเกาตอนรับ
ปใหม วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป

68
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการ
เทิดพระเกียรติอื่นๆ

100,000.00 เพื่อรวมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

69
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวราง
กูร รัชกาลที่ 10 (28
กรกฎาคม)

200,000.00 เพื่อรวมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่
10 (28 กรกฎาคม)

70
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการ
เทิดพระเกียรติอื่นๆ

100,000.00 เพื่อรวมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมา จากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร

71
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวราง
กูร รัชกาลที่ 10 (28
กรกฎาคม)

200,000.00 เพื่อรวมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม)

72
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการน้ําและนวัตวิถี
เพื่อสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีไทย
อุนไอรัก คลายความ
หนาว สายน้ําแหง
รัตนโกสินทร สืบสานพระ
ราชปณิธานในหลวง
รัชกาลที่ 9

280,000.00 เพื่อใหประชาชน/ผูเขารวม
โครงการ ไดเรียนรูพระราช
กรณียกิจและพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการตางๆ

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ํา
และนวัตวิถีเพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีไทย อุนไอรัก คลายความหนาว สายน้ํา
แหงรัตนโกสินทร สืบสานพระราชปณิธานใน
หลวงรัชกาลที่ 9

73
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการฝกอบรมจิต
อาสาเพื่อการเรียนรูพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร ขึ้นเปน?
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว?

70,000.00 1) เพื่อใหผูแทนจิตอาสาเกิด
การเรียนรูพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร
ขึ้นเปน?พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว? 2) เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรัก
ภักดี ตอสถาบันหลัก คือ
ชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย

1) ฝกอบรมจิตอาสา ฯ ตามหลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 50 คน 2) นําจิตอาสา ฯ เขารวมพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ กรุงเทพฯ จํานวน 1
คร้ัง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลผานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan) หนา 14

74
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานสืบสาน
ประเพณีงานบุญเดือนหก
พิธีสักการะบวงสรวง เจา
พอพญาแลประจําป
2562

100,000.00 เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีทองถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ

1) ฝกอบรมกลุมเปาหมายตามหลักสูตรจํานวน
ไมนอยกวา 110 คน2) นํากลุมเปาหมาย เขารวม
ศึกษาดูงานสืบสานประเพณีงานบุญเดือนหก
ประจําป 2562 ที่ จังหวัดชัยภูมิจํานวน 1 คร้ัง3)
นําประชาชนกลุมเปาหมายรวมพิธีการรําถวาย
บวงสรวงเจาพอพญาแล เนื่องในงานบุญเดือนหก

75
.

ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชินีฯ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจา พระบรมราชินีฯ

150,000.00 เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

รวมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม
ราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีในวันที่ 3 มิถุนายน
ของทุกป

76
.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการจัดทําวารสาร
และรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
เทศบาลตําบลบานเพชร

20,000.00 เพื่อเปนส่ือชองทางในการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ
ผลงานของเทศบาล

จัดทําวารสารและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของเทศบาลตําบลบานเพชรเพื่อ
เผยแพรผลงานของเทศบาลฯ ใหกับประชาชน
และหนวยงานตางๆ ไดรับทราบ

77
.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการวันทองถิ่นไทย 10,000.00 1. เพื่อเปนการนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรง
มีตอการปกครองทองถิ่น 2.
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการบําบัด
ทุกข บํารุงสุขใหกับ
ประชาชน

จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย ในวันที1่8 มีนาคม
ของทุกป
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.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการสนับสนุนกิจการ
สันนิบาตเทศบาล

43,196.00 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ของสันนิบาตเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพ

สนับสนุนและสมทบคาใชจายเพื่อบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย

79
.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมุงสู
องคกรแหงการเรียนรู
ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา เทศบาล
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางเทศบาล ของ
เทศบาลตําบลบาเพชร

150,000.00 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน
2. เพื่อพัฒนาใหเทศบาล
ตําบลบานเพชร เปนองคกร
แหงการเรียนรู

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจางของเทศบาลตําบลบานเพชร

80
.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

30,000.00 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานและความเขาใจอันดี
ของการดําเนินงานอันเปน
รูปแบบที่สําคัญในการ
ปกครองสวนทองถิ่น

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลตามที่รัฐบาล
กําหนด (วันที่ 24 เมษายน ของทุกป)

81
.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในองคกร

30,000.00 1. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
และคานิยมใหกับเจาหนาที่
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหนาที่ 2. เพื่อเปน
การรวมมือรวมพลังแผนดิน
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลของ
เทศบาลตําบลบานเพชร
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.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการประชาสัมพันธ
การชําระภาษีและรับ
ชําระภาษี

5,000.00 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลบานเพชร ให
ประชาชนเสียภาษีภายใน
กําหนดระยะเวลา 2. เพื่อ
กําหนดเปาหมายการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น โดย
สอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปนจริง 3. เพื่อ
ประโยชนในการบริหารของ
เทศบาล

1. จัดทําปายไวนิล ประชาสัมพันธ จํานวน 3
ปาย 2. ประชาสัมพันธหลักเกณฑ ขั้นตอนและ
ระยะเวลา การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
ตางๆ ใหประชาชนทราบ

83
.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการสงเสริม
สนับสนุน การเลือกต้ัง
ตางๆ

500,000.00 เพื่อสงเสริมใหมีการเลือกต้ัง
ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมุข

สงเสริมสนับสนุนและให ความรวมมือในการ
เลือกต้ัง ระดับตางๆตามที่คณะ กรรมการ
เลือกต้ังกําหนด ในกรณีครบวาระ ยุบสภา และ
กรณีแทนตําแหนงที่วาง

84
.

ดานการพัฒนา
ระบบบริหารการ
จัดการและการ
บริการประชาชน

โครงการฝกอบรม เพื่อ
ประยุกตใชขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร
(GIP) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจในดานการ
จัดบริการสาธารณะ
เทศบาลตําบลบานเพชร

508,758.00 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
บุคลกรในหนวยงาน
เทศบาลตําบลบานเพชร 2.
เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจและทักษะ
เกี่ยวกับหลักการเบื้องตน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3. เพื่อจัดเก็บขอมูลทาง
ภูมิศาสตรของเทศบาล
ตําบลบานเพชร

1.จัดฝกอบรมและออกสํารวจภาคสนาม 2.
จัดซ้ืออากาศยานไรคนขับ (โดรน) mavic2 pro
Zoomพรอมอุปกรณ

ฉ. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลตําบลบานเพชร มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ

โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 51 โครงการ จํานวนเงิน 16,700,632 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ
จํานวน 49 โครงการ จํานวนเงิน 16,698,791 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจายงบประมาณ

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7 2,325,400.00 6 2,325,400.00

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 7 765,960.00 5 765,960.00

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 30 14,191,530.66 25 14,191,530.06

ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 3 168,675.38 2 168,675.38

ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 12 818,451.63 12 818,451.63

รวม 8 756,014.00 6 756,014.00
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลบานเพชร ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา คูสัญญา วันที่เซ็น

สัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

1. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสู
มาตรฐาน ตลาดสดนาซ้ือ

10,000.00

2. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนน
สุขาภิบาล 12 หมูที่ 1

48,700.00 48,700.00 2562 90

3. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย นาง
เรียบ หมูที่ 21

101,800.00 101,800.00 2562 90

4. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.
ถนนสุขาภิบาล 5 หมูที่ 2

80,900.00 80,900.00 2562 90

5. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา ถนนสุขา ภิบาล
5 ดานทิศตะวันออก หมูที่ 17 (ลานมัน
นายเกื้อกูล)

644,000.00 644,000.00 2562 90

6. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงบอพักน้ําบริเวณตลาด
สดชั่วคราว หมู 21

200,000.00 200,000.00 2562 30

7. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบตลาดสด
ชั่วคราว หมูที่ 21

1,250,000.00 1,250,000.00 2562 30

8. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการพัฒนาระบบการกําจัดขยะ
และส่ิงปฏิกูลเทศบาลตําบลบานเพชร

200,000.00 200,000.00 14/62 28/11/2561 1

9. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน

30,000.00 4,550.00 336/62 25/01/2562 1

3,650.00 335/62 25/01/2562 1

8,000.00 337/62 25/01/2562 1

5,000.00 338/62 25/01/2562 1

8,800.00 453/62 07/02/2562 1

10. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมี
ความสุข

30,000.00 16,500.00 210/62 15/12/2561 1
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4,460.00 264/62 25/12/2561 1

11. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน 10,000.00 0.00 2562 1

12. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการบานเพชรนาอยู หนาบานนาดู
ในบานนามอง

46,300.00 15,000.00 630/62 03/04/2562 2

13. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการคนบานแพชร รวมตัวหลอมใจ
ทําความสะอาดคร้ังใหญ เฉลิมพระ
เกียรติฯ(Big Cleaning Day)

50,000.00 0.00 2562 1

14. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ขึ้นเปน ?พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว?

500,000.00 27,720.00 747/62 03/05/2562 1

88,415.89 831/62 04/06/2562 1

98,604.77 966/62 03/07/2562 1

81,991.50 964/62 03/07/2562 1

64,788.78 963/62 03/07/2562 1

29,791.63 965/62 03/07/2562 1

108,687.43 962/62 03/07/2562 1

15. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหแก
เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานเพชร

147,000.00 39,000.00 87/62 01/10/2561 65

74,880.00 411/62 01/01/2562 78

16. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานเพชร (จัดสรร 100%)

363,000.00 54,000.00 94/62 01/10/2561 50

58,000.00 410/62 01/01/2562 50

64,000.00 825/62 01/04/2562 50

64,000.00 1079/62 01/07/2562 50
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17. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนอาหาร อาหารเสริม
(นม) ใหแกโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (
100 %)

1,324,094.00 108,541.60 227/62 01/10/2561 20

27,399.12 231/62 01/10/2561 6

104,371.96 320/62 01/11/2561 30

85,395.24 441/62 03/12/2561 20

94,883.60 716/62 01/03/2562 20

170,554.20 720/62 01/04/2562 30

90,139.42 718/62 01/02/2562 19

83,967.38 1072/62 04/06/2562 19

88,435.20 1146/62 01/07/2562 20

92,580.60 1266/62 01/08/2562 21

92,580.60 1346/62 01/08/2562 21

18. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) ประจําป
งบประมาณ 2562

8,200,000.00 614,600.00 4/2562 01/10/2561 31

613,100.00 54/62 01/11/2561 30

612,100.00 165/62 01/12/2561 31

616,200.00 293/62 01/01/2562 31

615,400.00 432/62 01/02/2562 28

613,500.00 508/62 01/03/2562 31

614,300.00 629/62 01/04/2562 30

611,600.00 727/62 01/05/2562 31

612,500.00 833/62 01/06/2562 30

615,800.00 944/62 01/07/2562 31

616,200.00 1030/62 01/08/2562 31

616,600.00 1186/62 01/09/2562 30

19. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมให แกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) ประจําป

2,700,000.00 182,400.00 3/2562 01/10/2561 31
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งบประมาณ 2562

181,600.00 55/62 01/11/2561 30

180,800.00 166/62 01/12/2561 31

180,800.00 292/62 01/01/2562 31

180,000.00 430/62 01/02/2562 28

176,800.00 507/62 01/03/2562 31

177,600.00 628/62 01/04/2562 30

176,000.00 728/62 01/05/2562 31

176,000.00 834/62 01/06/2562 30

176,000.00 945/62 01/07/2562 31

176,000.00 1032/62 01/08/2562 31

174,400.00 1187/62 01/09/2562 30

20. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจายเงินสงเคราะหผูปวยเอดส
(เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) ประจําป
งบประมาณ 2562

60,000.00 4,500.00 2/2561 01/10/2561 31

4,500.00 53/62 01/11/2561 30

4,500.00 167/62 01/12/2561 31

4,500.00 291/62 01/01/2562 31

4,500.00 431/62 01/02/2562 28

4,500.00 506/62 01/03/2562 31

4,500.00 627/62 01/04/2562 30

4,500.00 729/62 01/05/2562 31

4,500.00 835/62 01/06/2562 30

4,500.00 946/62 01/07/2562 31

4,500.00 1033/62 01/08/2562 31

4,500.00 1188/62 01/09/2562 30

21. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัย

145,785.00 1,840.00 712/62 25/04/2562 1
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22. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลบานเพชร

100,000.00 63,200.00 656/62 09/04/2562 1

7,200.00 668/62 11/04/2562 1

9,900.00 672/62 11/04/2562 1

14,850.00 673/62 11/04/2562 1

4,600.00 703/62 07/05/2562 1

23. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอบรมใหความรูและสงเสริม
พัฒนาบทบาทสตรี

37,600.00 13,350.00 987/62 09/07/2562 1

14,157.00 1024/62 30/07/2562 1

3,300.00 1008/62 05/08/2562 1

24. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคนดีศรีบาน
เพชร

20,000.00 0.00 2562 1

25. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี

48,900.00 2,589.00 1219/62 12/09/2562 1

26. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพสงเสริมความรู
และเฝาระวังภาวะเส่ียงดานสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพแกพนักงานเก็บขน
ขยะ

10,000.00 0.00 2562 1

27. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชนและสราง เครือขายในการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ

10,000.00 9,600.00 1172/62 04/09/2562 1

400.00 1241/62 17/09/2562 1

28. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

57,450.00 1,000.00 1239/62 20/09/2562 1

4,900.00 1240/62 17/09/2562 1

4,920.00 1238/62 17/09/2562 1

900.00 1237/62 17/09/2562 1
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29. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพ
น้ําบริโภคตูน้ําหยอดเหรียญและแหลง
น้ําสาธารณะ

24,000.00 0.00 2562 3

30. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
มือ เทา ปากในโรงเรียนอนุบาลฯ และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8,025.00 0.00 2562 1

31. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอุดหนุนการดําเนินงาน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

300,000.00 150,000.00 272/62 25/12/2561 1

32. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําป

40,000.00 1,840.00 712/62 25/04/2562 1

23,900.00 1074/62 06/08/2562 1

900.00 1095/62 15/08/2562 1

3,000.00 1111/62 15/08/2562 1

3,764.49 1110/62 19/08/2562 1

6,595.51 1119/62 21/08/2562 1

33. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม

30,000.00 13,440.00 224/62 27/12/2561 7

16,394.40 276/62 27/12/2561 7

34. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

30,000.00 13,440.00 625/62 11/04/2562 7

16,394.40 649/62 11/04/2562 7

35. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก 10,000.00 710.00 958/62 03/07/2562 1

2,370.00 957/62 03/07/2562 1

36. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันใหแก
โรงเรียนภายในเขตเทศบาล 100 %

2,428,000.00 549,000.00 91/62 01/10/2561 50

60,000.00 90/62 01/10/2561 50

60,000.00 404/62 01/01/2562 50
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548,000.00 406/62 01/01/2562 50

514,000.00 899/62 01/04/2562 50

54,000.00 900/62 01/04/2562 50

513,000.00 1030/62 01/07/2562 50

54,000.00 1100/62 01/07/2562 50

37. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยและให
การสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส
ในชุมชน

150,000.00 150,000.00 1083/62 13/08/2562 1

38. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

100,000.00 4,400.00 226/62 17/12/2561 1

39. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2562 โรงเรียนอนุบาลฯ

86,600.00 7,000.00 225/62 17/12/2561 1

1,500.00 314/62 26/12/2561 1

300.00 316/62 26/12/2561 1

40. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000.00 61,640.00 300/62 07/01/2562 1

17,325.00 324/62 14/01/2562 1

1,100.00 328/62 14/01/2562 1

4,881.94 327/62 14/01/2562 1

5,000.00 331/62 25/01/2562 1

9,900.00 333/62 25/01/2562 1

41. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการจัดฝกอบรมโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลบานเพชร

60,000.00 1,200.00 284/62 21/12/2561 1

2,250.00 277/62 21/12/2561 1

1,200.00 301/62 07/01/2562 1

3,450.00 308/62 09/01/2562 1

3,450.00 342/62 16/01/2562 1

3,450.00 371/62 23/01/2562 1
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2,250.00 341/62 28/12/2561 1

3,450.00 413/62 31/01/2562 1

3,450.00 438/62 08/02/2562 1

3,450.00 470/62 15/02/2562 1

2,250.00 495/62 04/03/2562 1

3,450.00 529/62 04/03/2562 1

3,450.00 644/62 03/04/2562 1

5,980.00 659/62 10/04/2562 1

3,450.00 689/62 17/04/2562 1

1,200.00 492/62 27/02/2562 1

3,450.00 502/62 27/02/2562 1

9,170.00 1132/62 20/08/2562 1

42. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการวงดุริยางค เพื่อชุมชน 50,000.00 50,000.00 318/62 14/01/2562 1

43. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการอุดหนุนองคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชรพัฒนา (สถานที่กลาง) ใน
การบริหารงานของสถานที่กลาง ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอบําเหน็จณรงค
จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ.2562

25,000.00

44. ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดิดานสาธารณสุข

100,000.00 20,000.00 1060/62 07/08/2562 1

20,000.00 1061/62 07/08/2562 1

20,000.00 1062/62 07/08/2562 1

20,000.00 1063/62 07/08/2562 1

20,000.00 1064/62 07/08/2562 1

45. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน

โครงการอบรมใหความรูการขับเคล่ือน
แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป 2562

70,400.00 1,000.00 476/62 07/03/2562 1
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23,309.55 473/62 21/02/2562 1

46,090.45 1151/62 27/08/2562 1

46. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย
รานอาหาร สะอาดรสชาติอรอย (Clean
Food Good Taste)

100,000.00 45,600.00 153/62 29/11/2561 5

4,900.00 163/62 29/11/2561 5

44,579.44 172/62 29/11/2561 5

1,595.94 178/62 29/11/2561 5

1,600.00 179/62 29/11/2561 5

47. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน

โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับตําบล

15,000.00 0.00 2562 1

48. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 100,000.00 42,000.00 656/62 09/04/2562 1

58,000.00 667/62 11/04/2562 1

49. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานวันเขาพรรษาเทศบาล
ตําบลบานเพชร

10,000.00 10,000.00 1012/62 18/07/2562 1

50. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

100,000.00 42,000.00 112/62 19/11/2561 1

24,750.00 119/62 23/11/2561 1

2,000.00 118/62 23/11/2561 1

2,041.00 120/62 23/11/2561 1

8,000.00 121/62 23/11/2561 1

21,209.00 122/62 23/11/2561 1

51. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานวันปยะมหาราช 10,000.00 1,500.00 34/2561 23/10/2561 1
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1,000.00 33/2562 23/10/2561 1

52. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

100,000.00 2,900.00 1094/62 15/08/2562 1

53. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการ "คนบานเพชรครอบครัวอบอุน
ทําบุญตักบาตร สงทายปเกาตอนรับป
ใหม"

30,000.00 21,225.60 313/62 31/12/2561 1

3,350.00 303/62 31/12/2561 1

54. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการเทิดพระเกียรติ
อื่นๆ

100,000.00 78,705.00 17/62 16/09/2561 1

55. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
(28 กรกฎาคม)

200,000.00 2,000.00 1049/62 05/08/2562 1

56. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ําและนวัตวิถี เพื่อสืบ
สานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย อุน
ไอรัก คลายความหนาว สายน้ําแหง
รัตนโกสินทร สืบสานพระราชปณิธานใน
หลวงรัชกาลที่ 9

280,000.00 280,000.00 299/62 07/01/2562 1

57. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการฝกอบรมจิตอาสาเพื่อการ
เรียนรูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเปน?
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว?

70,000.00 21,400.00 748/62 02/05/2562 1

17,831.78 757/62 09/05/2562 1

5,547.66 758/62 15/05/2562 1

3,000.00 760/62 15/05/2562 1

58. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสืบ
สานประเพณีงานบุญเดือนหก พิธี
สักการะบวงสรวง เจาพอพญาแล
ประจําป 2562

100,000.00 8,800.00 765/62 10/05/2562 1

8,500.00 767/62 15/05/2562 1

8,500.00 766/62 15/05/2562 1
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2,500.00 774/62 15/05/2562 1

59. ดานการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจา พระบรมราชินีฯ

150,000.00 138,691.59 862/62 10/06/2562 1

3,000.00 866/62 11/06/2562 1

60. ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการและ
การบริการประชาชน

โครงการจัดทําวารสารและรายงานผล
การดําเนินงานประจําปเทศบาลตําบล
บานเพชร

20,000.00 20,000.00 204/62 13/12/2561 1

61. ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการและ
การบริการประชาชน

โครงการวันทองถิ่นไทย 10,000.00 0.00 2562 1

62. ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการและ
การบริการประชาชน

โครงการสนับสนุนกิจการสันนิบาต
เทศบาล

43,196.00 43,196.00 519/62 04/03/2562 1

63. ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการและ
การบริการประชาชน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมุงสู องคกรแหงการ
เรียนรูของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจาง
เทศบาล ของเทศบาลตําบลบาเพชร

150,000.00 90,000.00 500/62 27/02/2562 1

9,000.00 1215/62 06/09/2562 3

3,000.00 1203/62 06/09/2562 3

1,500.00 1213/62 06/09/2562 3

4,800.00 1222/62 06/09/2562 3

37,620.00 1229/62 06/09/2562 3

4,080.00 1227/62 06/09/2562 3

64. ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการและ
การบริการประชาชน

โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000.00 15,000.00 701/62 22/04/2562 1

9,010.00 714/62 24/04/2562 1

5,850.00 713/62 24/04/2562 1

65. ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการและ
การบริการประชาชน

โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
องคกร

30,000.00 0.00 2562 1

66. ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการและ

โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี 5,000.00 4,200.00 395/62 06/02/2562 1
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การบริการประชาชน และรับชําระภาษี

67. ดานการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการและ
การบริการประชาชน

โครงการฝกอบรม เพื่อประยุกตใชขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIP) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจในดานการจัดบริการ
สาธารณะ เทศบาลตําบลบานเพชร

508,758.00 101,856.00 952/62 01/07/2562 1

108,676.00 1011/62 18/07/2562 1

156,523.36 1015/62 06/08/2562 1

141,702.64 1167/62 06/09/2562 3

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2562
เทศบาลตําบลบานเพชร บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100%

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ

1.ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 19.0 7.17 9.0 4.29 7.0 2.33 6.0 2.33 6.0 2.33

2.ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

19.0 3.35 7.0 0.87 7.0 0.77 5.0 0.77 5.0 0.77

3.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 95.0 24.15 40.0 17.17 30.0 14.19 25.0 14.19 24.0 13.15

4.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 15.0 1.35 4.0 0.20 3.0 0.17 2.0 0.17 2.0 0.17

5.ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 22.0 2.91 15.0 1.56 12.0 0.82 12.0 0.82 12.0 0.82

6.ดานการพัฒนาระบบบริหารการ
จัดการและการบริการประชาชน 22.0 17.89 9.0 1.30 8.0 0.76 6.0 0.76 6.0 0.76

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลบานเพชรทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562

(นายกิตติพงศ  ธรรมโสภารัตน)
นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร

โทรศัพท์ 044 – 859336

www.banphet-mu.go.th
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