
 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านจั่น 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564) 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน     
“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านจั่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น  
"ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนสันติสุข คุณภาพชีวิตถ้วนหน้า เศรษฐกิจยั่งยืน พร้อมสรรพความ

สะดวก บริการด้วยความจริงใจ" 
 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น  
1.สร้างเสริมครอบครัวให้อยู่อย่างวิถีไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย มีการเกื้อกูลกันในสังคม 

พึ่งพาตนเองได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคม และการ
ละเมิดสทิธิมนุษยชน  
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2.สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มียาเสพติดในชุมชน  

3.สร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงตามแนวทางในพระราชดำริ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

4.สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยเพียงพอแก่ความต้องการ
และการวางผังเมืองภายในชุมชนให้ได้สัดส่วนและเหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้อย่าง
สะดวกสบาย  

5.สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ได้รับบริการ รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้องมีการจัดการ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทันสถานการณ์และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านจั่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ยุทธศาสตร์การบริการพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
    ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
    ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ 

ง. การวางแผน 
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2 530,000.00 3 580,000.00 8 750,000.00 8 750,000.00 8 750,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

26 11,293,160.00 27 12,587,160.00 35 15,931,160.00 34 16,035,160.00 34 17,015,560.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคมความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

6 570,000.00 6 570,000.00 8 710,000.00 7 2,010,000.00 6 360,000.00 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

21 5,675,000.00 24 12,990,500.00 34 13,125,000.00 52 38,549,000.00 23 23,162,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

20 1,331,000.00 20 1,331,000.00 23 1,457,000.00 23 1,457,000.00 22 1,427,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 845,000.00 6 845,000.00 6 845,000.00 6 845,000.00 6 845,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง 
การปกครองการ
บริหารจัดการ 

22 1,875,000.00 21 1,855,000.00 23 2,555,000.00 23 2,555,000.00 22 2,055,000.00 

รวม 103 22,119,160.00 107 30,758,660.00 137 35,373,160.00 153 62,201,160.00 121 45,614,560.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ

อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 18,951,618 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 12,807,218.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5 190,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 9 3,275,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 17 1,222,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 730,000.00 
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ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ 12 666,800.00 

รวม 67 18,951,618.00 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการแปรรูป
อาหารการทำ 
ถั่วตัด 

30,000.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือเป็นการ
ประกอบอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการแปร
รูปอาหาร 

- จัดอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจ จำนวน 50 
คน 

2.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปให้
เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจสามารถ
นำไปปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข  

- จัดอบรม
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชนทั่วไป  
- ทำของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น 
น้ำยาล้างจาน 
น้ำยาซักผ้า น้ำยา
ปรับผ้านุ่ม ฯลฯ 
จำนวน 50 คน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

515,459.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

- เพ่ือจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  

-จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) (กล่อง
ละ 7.37 บาท) 
จำนวน 100 คน 
รวม 280 วัน 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

571,100.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

- เพ่ือให้นักเรียน
เด็กเล็กได้รับ
อาหารอย่างถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

-จัดทำอาหาร
กลางวันสำหรับ
นักเรียน ประจำ
ศูนย์เด็กเล็กฯ 
(คนละ 20 บาท)
จำนวน 100 คน 
รวม 280 วัน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
เสริม(นม) 
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 2 
โรงเรียน 

515,459.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพ่ือสนับสนุน
โครงการอาหาร
เสริม(นม) ให้กับ
นักเรียน
ระดับประถมใน
เขตเทศบาล 

-สนับสนุน
โครงการอาหาร
เสริม(นม) แก่
นักเรียนในเขต 2 
โรงเรียน จำนวน 
224 คน 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการหนูจ๋า 
รู้ไว้ จะปลอดภัย
จากการจมน้ำ 

20,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

- เพ่ือให้เด็ก
สามารถเอาตัว
รอดจากการจมน้ำ 

- จัดกิจกรรมให้
ความรู้และสอน
ทักษะเกี่ยวกับ
การเอาตัวรอด
จากการจมน้ำ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุนสมทบ
อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 2 
โรงเรียน 

796,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพ่ือสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันแก่
นักเรียนในเขต 2 
โรงเรียน 

-สนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันแก่
นักเรียนในเขต 2 
โรงเรียน จำนวน 
2 ครั้ง/ป ี

8.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
วันผู้สูงอายุ 

4,000.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  

- จัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จำนวน 
1 ครั้ง/ป ี

9.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดทำ 
แผนแม่บทชุมชน 

10,000.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือให้ทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนอย่าง
แท้จริงโดย
กระบวนการคิด
ของชุมชนเอง 

- จัดทำแผน
แม่บทชุมชน 10 
ชุมชน 

10.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสตรี 
กิจกรรมวันสตรี
สากล 

20,000.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล 
เสริมสร้างให้
ความสำคัญกับ
บทบาทของสตรี 

-จัดกิจกรรมวัน
สตรีสากลให้กับ
สตรีในพ้ืนที่
เทศบาล จำนวน 
50 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

11.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

80,000.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  

-จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่อง
ต่างๆ อย่างรอบ
ด้าน การทำ
กิจกรรมกลุ่ม  
การปฏิบัติ การอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
จำนวน 50 คน  

12.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณี
วันสงกรานต์ 

26,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ 

- จัดกิจกรรม
บายศรีสู่ขวัญรด
น้ำดำหัวขอพร
จากผู้สูงอายุ 
จำนวน 1 ครั้ง/ป ี
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

100,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพ่ือเป็นการ
รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีลอย
กระทงให้
ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึง
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

-จัดกิจกรรมงาน
ลอยกระทง
จำนวน 1 ครั้ง/ป ี

14.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพ่ือเป็นการ
รักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาให้
ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึง
วัฒนธรรมอันดี 

จัดกิจกรรมให้มี
ขบวนแห่เทียน
พรรษาถวายวัด 
ในชุมชน  
จำนวน 2 วัด 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

15.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ 

30,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงานวัน
เด็กให้เด็กกล้า
แสดงออก กล้าคิด 
กล้าทำ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ จำนวน 
1 ครั้ง/ป ี

16.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชน
และเยาวชนต้าน
ยาเสพติด 

100,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนมีกิจกรรม
ร่วมกันรู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัยมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา -เพ่ือ
ส่งเสริมการออก
กำลังกาย -
เสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
ให้มีการทำงาน
ร่วมกัน 

- จัดแข่งขัน
ฟุตบอลประชาชน 
จำนวน 1 ครั้ง/ป ี
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

17.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

50,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพ่ือสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ของ
แต่ละชุมชน 

จัดกิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 
จำนวน 1 ครั้ง/ป ี

18.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวัด 
ประชา รัฐ สร้าง
สุขฯ 

20,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพร้อมใจกัน
ร่วมทำกิจกรรมซึ่ง
วัดเป็นศูนย์กลาง 

จัดกิจกรรม 5ส /
ปลูกต้นไม้ให้กับ
วัด จำนวน 2 
แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

19.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
งานประจำปี 
ทุ่งศรีเมือง 

10,000.00 ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

อุดหนุนจัด
กิจกรรมฯ ดังนี้ 1.
เพ่ืออุดหนุนงาน
ประจำปีทุ่งศรี
เมืองและ
สนับสนุนขบวน
แห่ฯ จำนวน 
20,000 บาท 2.
สนับสนุนการ
จัดทำป้ายขบวนฯ 
จำนวน 5,000 
บาท 

-อุดหนุนให้ที่ทำ
การปกครอง
อำเภอเมือง
อุดรธานี จำนวน 
1 ครั้ง/ป ี

20.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

7,908,000.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ - เพ่ือลด
ภาระทางสังคม
และครอบครัว
ตลอดจนสร้าง
ความอบอุ่นแก่
ผู้สูงอายุ  

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลที่ได้รับ
จากงบประมาณ
ของเทศบาล  
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

21.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพ ผู้พิการ 

1,939,200.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
คนพิการ  
– เพ่ือลดภาระ
ทางสังคมและ
ครอบครัว
ตลอดจนสร้าง
ความอบอุ่นแก่ผู้
พิการ  

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล รายเดิม 
126 คน รายใหม่ 
20คน รวมทั้งสิ้น 
146 คนๆ ละ 
800.- บาท
(อ้างอิงปีงบฯ 60) 
รายเดิม 146 คน 
รายใหม่ 25 คน 
รวมทั้งสิ้น 171 
คนๆ ละ 800.- 
บาท (อ้างอิงปีงบ
ฯ 61) รายเดิม 
171 คน รายใหม่ 
30 คน รวมทั้งสิ้น 
201 คนๆ ละ 
800.- บาท
(อ้างอิงปีงบฯ 62) 
รายเดิม 201 คน 
รายใหม่ 40 คน 
รวมทั้งสิ้น 241 
คนๆ ละ 800.- 
บาท (อ้างอิงปีงบ
ฯ 63) รายเดิม 
241 คน รายใหม่ 
59 คน รวมทั้งสิ้น 
300 คนๆ ละ 
800.- บาท 
(อ้างอิงปีงบฯ 64) 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

22.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

72,000.00 ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, สำนัก
สวัสดิการ
สังคม 

- เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลด
ภาระทางสังคม 
และช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ 

- ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล  
รวมที่ได้รับ
อุดหนุนมา  
รายเดิม 6 คน  

23.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการจัดงาน 
วัน อปพร. 

10,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพ่ือให้ อปพร. 
ได้จัดกิจกรรมที่
เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วม -เพ่ือเชิด
ชูความสำคัญของ 
อปพร. เพ่ิมขวัญ
และกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

- จัดงาน อปพร. 
โดยจัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้สาธารณชน
ได้รับรู้ถึงบทบาท 
หน้าที่ ความ
เสียสละอุทิศตน
ของสมาชิก อป
พร. จำนวน 1 
ครั้ง/ปี 

24.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร
บนท้องถนน 

60,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพ่ืออำนวย
ความสะดวกและ
ให้บริการให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนให้มี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

- จัดตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการอำนวย
ความสะดวก
ระหว่างการ
เดินทางในช่วง
เทศกาล จำนวน 
2 ครั้ง/ป ี

25.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

10,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพ่ือฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย พร้อมอบรม
ให้ความรู้ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
ฯ และพนักงาน
เทศบาลฯ จำนวน 
100 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

26.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรม
หน่วยเฉพาะกิจ
ดับเพลิงกู้ภัย
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

10,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรเทศบาล
ที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการดับเพลิง
กู้ภัยให้มีความรู้
ความสามารถใน
การออกเผชิญเหตุ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-บุคลากรงาน
ป้องกันฯและ ผู้มี
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
ประจำศูนย์
ดับเพลิงเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 

27.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพ
ติด(อุดหนุนที่ทำ
การปกครอง
อำเภอเมือง
อุดรธานี) 

100,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพ่ืออุดหนุนให้
อำเภอเมือง
อุดรธานี
ดำเนินการตาม
นโยบาย
ปราบปราม ยา
เสพติดของรัฐบาล
ให้สัมฤทธิ์ผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

อุดหนุนให้อำเภอ
เมืองอุดรธานี
ดำเนินการตาม
นโยบาย
ปราบปราม ยา
เสพติดของรัฐบาล 
ให้สัมฤทธิ์ผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
จำนวน 1 ครั้ง/ป ี

28.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ 
ซอยมุลาลี ชุมชน
สัมพันธ์สุข 

370,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำใน
เขตเทศบาลตำบล
บ้านจั่น  
- เพ่ือเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.35 ม. 
ยาว 148 ม. 
พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก (ข้างซ้าย) 
ซอยมุลาลี ชุมชน
สัมพันธ์สุข 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการค่าสำรวจ 
และรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

10,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่า
สำรวจและ 
รังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

- สำรวจและ 
รังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ในเขตเทศบาล 

30.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายและ
เพ่ิมจุดกระจาย
เสียง 

155,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

- เพ่ือซ่อมแซม
ระบบเสียงตาม
สาย/ หอกระจาย
ข่าวของเทศบาล
และชุมชน - เพ่ือ
ขยายจุดเสียงตาม
สายในแต่ละ
ชุมชน 

- ชุมชนในเขต
เทศบาล 

31.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า แรงต่ำและ
ปักเสาพาดสาย 
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนในเขต
เทศบาล 

100,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

- เพ่ือให้มีแสง
สว่างเพียงพอ
สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในเวลา
กลางคืนได้ - เพ่ือ
การบริการ
สาธารณูปโภค
ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ
ครอบคลุมพ้ืนที่  

- ทำการปักเสา
คอนกรีตพร้อม
พาดสายและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ทุก
ชุมชนภายในเขต
เทศบาล จำนวน 
10 ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

32.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ประปาทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล 

100,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

- เพ่ือให้มีน้ำเพ่ือ
การอุปโภค 
บริโภคท่ีมี
คุณภาพ - 
ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
น้ำประปาใช้ทุก
ครัวเรือน  

- ทำการขยายเขต
จำหน่าย
น้ำประปา ทุก
ชุมชน ในเขต
เทศบาล จำนวน 
10 ชุมชน 

33.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (Box 
Culvert) ถนน
ยานเกราะ ชุมชน
ยานเกราะ 

500,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำใน
เขตเทศบาลตำบล
บ้านจั่น - เพ่ือเป็น
การป้องกันน้ำ
ท่วมขังในเขต
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Box 
Culvert) ขนาด
กว้าง 1.80 ม. สูง 
1.80 ม. จำนวน 
2 ช่อง ยาว 
12.00 ม. ถนน
ยานเกราะ ชุมชน
ยานเกราะ 

34.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายซอย
ชานเมือง 2 
ชุมชนชานเมือง 

495,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำใน
เขตเทศบาลตำบล
บ้านจั่น - เพ่ือเป็น
การป้องกันน้ำ
ท่วมขังในเขต
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.40 ม. 
จำนวน 189 
ท่อน พร้อม บ่อ
พัก คสล. สำหรับ
ท่อ 0.40 ม. 
จำนวน 21 บ่อ 
และรางวี คสล. 
ยาว 189 ม. (2 
ข้าง) สายซอยชาน
เมือง 2 ชุมชน
ชานเมือง  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

35.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายถนน 
โนนภู่ทอง (ฝั่ง
ซ้าย) เชื่อมลำห้วย
น้ำขุ่น ชุมชนศรี
ประจักษ์ 

495,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำใน
เขตเทศบาลตำบล
บ้านจั่น - เพ่ือเป็น
การป้องกันน้ำ
ท่วมขังในเขต
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.60 ม. 
จำนวน 138 
ท่อน พร้อม บ่อ
พัก คสล. สำหรับ
ท่อ 0.60 ม. 
จำนวน 17 บ่อ 
และรางวี คสล. 
ยาว 138 ม. สาย
ถนนโนนภู่ทอง 
(ฝั่งซ้าย) ชุมชนศรี
ประจักษ์ 



~ 19 ~ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก เป็นผิว
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนพัฒนา 
สายลาดเนิน 
ชุมชนบ้านจั่น 

1,050,000.00 ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตชุมชนมี
ถนนสำหรับสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย  

ช่วงที่ 1 -
ปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 
175 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
875 ตร.ม. ช่วงที่ 
2 - ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดกว้าง 
9 ม. ยาว 357 
ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,213 ตร.
ม. ถนนพัฒนา
สายลาดเนิน 
ชุมชนบ้านจั่น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

37.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย
ภายในชุมชน 

72,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีการ
ออกกำลังกาย - 
เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง  

- จัดกิจกรรมออก
กำลังกายให้แก่
ประชาชนทุก
ชุมชน - จัดจ้าง
ผู้นำในการออก
กำลังกาย 

38.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
ด้านสุขาภิบาล
อาหาร 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารมี
ความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 

-จัดอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักสุขาภิบาล
อาหารอย่าง
ถูกต้อง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

39.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือลดอัตรา
และป้องกันการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดกิจกรรม 1. 
ออกพ่นหมอก
ควันกำจัดยุง 2. 
แจกทรายอะเบท 
3. สำรวจลูกน้ำ-
ยุงลาย 

40.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
แนวพระราชดำริ 

30,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือลดอัตรา
ป่วยและป้องกัน
การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า - เพ่ือลด
จำนวนสุนัขจรจัด 
เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ในสัตว์เลี้ยง  

- จัดกิจกรรม 1.
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 2.
ทำหมันสุนัข-แมว 
3.ฉีดยาป้องกัน
เห็บหมัดในสัตว์
เลี้ยง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

41.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมด้านการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด 

740,600.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
รักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
ชุมชน - เพ่ือให้
ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

- จ้างเหมา
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลตำบล
บ้านจั่นทำความ
สะอาดถนนและที่
ทางสาธารณะ
ภายในชุมชน 

42.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนดงเค็ง 1 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

43.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนดงเค็ง 2 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3. 
อบรมให้ความรู้ 

44.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนศรีประจักษ์ 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

45.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนศรีพัฒนา 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 

46.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนยานเกราะ 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

47.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนชานเมือง 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 

48.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนเอ้ืออาทร 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

49.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนธนาดร 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 

50.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนบ้านจั่น 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

51.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ 3 
โครงการ เพ่ือสืบ
สานปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำริ 

- จัดกิจกรรม 1. 
เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 2. 
จัดทำแผ่นพับ/
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 3.
อบรมให้ความรู้ 

52.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการจัด
กิจกรรม วัน อสม. 
แห่งชาติ 

20,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่ 
อสม. - เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีและ
เกิดความร่วมมือ
ในการดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุข
ให้มีประสิทธิภาพ  

- จัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ในวัน อสม. 
แห่งชาติ เช่น 
ทำบุญ ตักบาตร 
แข่งกีฬาบำเพ็ญ
ประโยชน์ ฯลฯ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

53.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

120,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่า
สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น สปสช. 

-สมทบเงินเข้า
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 

54.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการลดและ
แยกขยะมูลฝอย
จากแหล่งกำเนิด
อย่างมีส่วนร่วม
และนำขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน์ 

30,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือลดปริมาณ
ขยะและรักษา
สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชน - 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการลดขยะ
จากแหล่งกำเนิด -
เพ่ือสร้างเสริม
จิตสำนึกในการคัด
แยกขยะและใช้
ประโยชน์จากขยะ 
-เพ่ือเพ่ิมรายได้
จากการจำหน่าย
ขยะให้ครัวเรือน - 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

- มีการจัดการ
ขยะมูลฝอยคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน -จัด
กิจกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะใน
ชุมชน -จัด
กิจกรรมขยะ
บันเทิง ฯลฯ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

55.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการ การกำจัด
ขยะมูลฝอยและ
การกำจัดขยะติด
เชื้อในชุมชน  

700,000.00 ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
สำนัก
สาธารณสุข 

- เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้าน
การรักษาความ
สะอาดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

-เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่า
กำจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีฝังกลบและ
ค่ากำจัดขยะติด
เชื้อแก่เทศบาล
นครอุดรธานี  

56.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
บุคลากรของ
เทศบาล 

58,800.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้
ความสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

-จัดอบรม
บุคลากรและ
ศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร 

57.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
จริยธรรมบุคลากร 

50,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพ่ือให้บุคลากร 
ได้มีคุณธรรม
จริยธรรม และ 
คุณประโยชน์ ใน
การปฏิบัติตัวและ
ปฏิบัติงาน  

- จัดอบรมให้กับ
บุคลากรของ 
เทศบาล  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

58.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการวัด
ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
ประชาชนของ
เทศบาล 

25,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก
ศึกษาวิจัยการวัด
ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการของ
เทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก
ศึกษาวิจัยการวัด
ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการของ
เทศบาล จำนวน 
1 ครั้ง/ป ี

59.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

275,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

60.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
เกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้ง 

50,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้บุคลากร
ของเทศบาล
คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อบรมให้ความรู้
เรื่องการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

61.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

7,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพ่ืออุดหนุนให้ 
เทศบาลตำบล
บ้านตาด 

-ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อให้
ความช่วยเหลือ
ให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง จำนวน 
1 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

62.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธี 

110,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระราชินี 
และสมเด็จพระปิ
ยะมหาราช ฯลฯ  

จัดงานรัฐพิธีดังนี้ 
-28 กรกฎาคม 
100,000 บาท -
3 มิถุนายน 
10,000 บาท -
12 สิงหา 5,000 
บาท -23 ตุลา 
5,000 บาท -5 
ธันวา 10,000 
บาท 

63.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

30,000.00 ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ, 
กองวิชาการ
และแผนงาน
, สำนัก
นโยบายและ
แผน 

- เพ่ือกำหนด
ทิศทางในการ
พัฒนาเทศบาล - 
เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและ
ปฏิบัติงาน  

- จัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน 
50 เล่ม 

64.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

40,000.00 ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ, 
กองวิชาการ
และแผนงาน
, สำนัก
นโยบายและ
แผน 

-เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและ ได้
พัฒนาตรงกับ
ปัญหา/ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

จัดประชุม
ประชาคมเพ่ือให้
ประชาชนได้เสนอ
ปัญหาและความ
ต้องการ เพ่ือ
บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

65.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการค่าเช่า 
web server 
พ้ืนที่เก็บเว็บไซต์
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

6,000.00 ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ, 
กองวิชาการ
และแผนงาน
, สำนัก
นโยบายและ
แผน 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์
ของเทศบาลฯ 

- ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์เทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 
จำนวน 1 ครั้ง/ป ี

66.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

10,000.00 ส่วนการคลัง
, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

- เพ่ือเป็นการ
พัฒนาระบบแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ที่ทันสมัยสามารถ
ใช้งานได้อย่างดี
ยิ่งขึ้นรวมทั้งไม่มี
ข้อมูลอยู่ในข่าย
เสียภาษีท่ีถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

- ดำเนินการ
สำรวจข้อมูล
ภาคสนาม
เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ป้ายข้อมูล
โรงเรือน ที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สิน จำนวน 
1 ครั้ง/ป ี
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

67.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการออก
บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

5,000.00 ส่วนการคลัง
, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

- เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้
ประชาชนผู้ชำระ
ภาษีให้กับ
เทศบาลให้ทัน
ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด - เพ่ือ
เป็นการบริการ
และอำนวยความ
สะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการ/ผู้
ชำระภาษี - เพ่ือ
เป็นการบริการเชิง
รุกที่มิให้เกิด
ลูกหนี้ภาษีค้าง
ชำระ - เพ่ือ
เทศบาลจะได้มี
รายได้/
งบประมาณท่ีจะ
นำมาพัฒนาด้าน
ต่างๆ ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นโดยไม่ต้อง
รอใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ 

- ออกให้บริการ
จัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นรวมทั้ง
ติดตาม เร่งรัด 
จัดเก็บภาษีท่ีค้าง
ชำระภายในเขต
เทศบาล 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลตำบลบ้านจั ่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ จำนวนเงิน 14,927,818 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงิน 6,222,462 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 6,825,122.56 9 5,428,865.68 



~ 34 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1 56,529.00 1 30,495.00 

ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

3 940,221.56 1 62,421.56 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันโรค 

3 417,135.00 3 392,250.00 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง 
การบริหารจัดการ 

6 336,087.10 6 308,429.50 

รวม 22 8,575,095.22 20 6,222,461.74 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านจั่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

515,459.00 341,772.28 84,303.84 173,686.72 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

571,100.00 153,620.00 139,100.00 417,480.00 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

515,459.00 341,772.28 84,303.84 173,686.72 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุนสมทบ
อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 
2 โรงเรียน 

796,000.00 376,000.00 376,000.00 420,000.00 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

100,000.00 99,140.00 99,140.00 860.00 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการวัด 
ประชา รัฐ สร้าง
สุขฯ 

20,000.00 19,318.00 19,318.00 682.00 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

7,908,000.00 4,464,700.00 3,721,900.00 3,443,300.00 

8.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,939,200.00 991,800.00 877,800.00 947,400.00 

9.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

72,000.00 37,000.00 27,000.00 35,000.00 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10.  ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความเรียบร้อย 
การจัดระเบียบ
สังคมความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร
บนท้องถนน 

60,000.00 56,529.00 30,495.00 3,471.00 

11.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ 
ซอยมุลาลี ชุมชน
สัมพันธ์สุข 

370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 

12.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

ค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม 

155,000.00 75,221.56 62,421.56 79,778.44 

13.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายซอย
ชานเมือง 2 
ชุมชนชานเมือง 

495,000.00 495,000.00 0.00 0.00 

14.  ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการส่งเสริม
การออกกำลัง
กายภายในชุมชน 

72,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 

15.  ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมด้านการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด 

740,600.00 261,135.00 236,250.00 479,465.00 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

16.  ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การป้องกันโรค 

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

17.  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

275,000.00 267,580.10 239,922.50 7,419.90 

18.  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
เกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้ง 

50,000.00 48,667.00 48,667.00 1,333.00 

19.  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

20.  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ 

110,000.00 3,450.00 3,450.00 106,550.00 

21.  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 3,390.00 3,390.00 26,610.00 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

22.  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลตำบลบ้านจั่น เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
(เดือน1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564) 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

8 750,000.00 2 60,000.00     

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

34 16,035,160.00 20 12,807,218.00 9 6,825,122.56 9 5,428,865.68 

3.ยุทธศาสตรด์้านการรักษา
ความเรยีบร้อย  
การจัดระเบียบสังคมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7 2,010,000.00 5 190,000.00 1 56,529.00 1 30,495.00 

4.ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

52 38,549,000.00 9 3,275,000.00 3 940,221.56 1 62,421.56 

5.ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกันโรค 

23 1,457,000.00 17 1,222,600.00 3 417,135.00 3 392,250.00 

6.ยุทธศาสตรด์้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 845,000.00 2 730,000.00     

7.ยุทธศาสตรด์้านการเมือง
การปกครองการบริหาร
จัดการ 

23 2,555,000.00 12 666,800.00 6 336,087.10 6 308,429.50 

รวม 153 62,201,160.00 67 18,951,618.00 22 8,575,095.22 20 6,222,461.74 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ

ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลบ้านจั่นทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
 
 

 ( นายนฤทธิ์  สุนาพรม ) 
        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น 

 


