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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้      
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจั่น  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านจั่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม 
ให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ     
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทอ้งถ่ิน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน    
มีจุดหมายไม่เหมือนกนั แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถ่ิน สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านจั่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการ  เพื่อการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรอืทรัพยากรต่างๆ  ในการพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผล
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง   
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
  บทสรุปของความส าคัญ  คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ  ไปเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากทีสุ่ด  และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเรง่รบีด าเนินการและจะต้อง
มีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส  ในการ
เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและ
ตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ  พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอย
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ปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ตั้งรับให้มั่น  เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านจั่น  ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ 
งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผล  ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและ 
มีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง  เพื่อการบรรลุเป้าหมาย การติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด 
จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 2.  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลา  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3.  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
 4.  เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
 5.  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/
กองทุกระดับของเทศบาลต าบลบ้านจั่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น  และชุมชนทั้ง 10 ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
 6.  เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  ร้อยละความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  3.1  การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มจี านวน 11 คน ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทีส่ภาท้องถ่ินคัดเลือก  จ านวน  3  คน  
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลอืก  จ านวน  2  คน   
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินคัดเลือก  จ านวน  2  คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  2  คน  และผูท้รงคุณวุฒิที่

ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  จ านวน  2  คน  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านจั่น      
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ดังนี้ 

1) ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลบ้านจั่น 

2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ
ห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 

  3.2  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านจั่น       
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอน  เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการ  ส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านจั่น ดังนี ้

1)  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ   
ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลกัอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการ
ก าหนดตวัช้ีวัด : KPI)  ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการ
ติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร 
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2)  วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
งานจาก  ข้อ 1) มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์      
การติดตามแหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้น
สร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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3)  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  
และข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม  แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม
จนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  4)  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix  การพรรณนา
เปรียบเทียบ  การเขียน  Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธี
ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านจั่น 
  5)  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ทั้งนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงาน  โครงการหนึ่ง ๆ 
อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบ้านจั่น   ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  6)  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผล
และเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  7)  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หรือผู้เกี่ยวข้อง  หรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก รายงานสรุป  ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้  ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
 3.3  การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans)  เป็นสิ่งของ  วัสด ุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ  ที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม  โดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการ  ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ  เป็นต้น  และ
หรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  
แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป 
อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านจั่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ิน รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน   
แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข  แล้วจึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือ ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

4.1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

บ้านจั่น ของเทศบาลต าบลบ้านจั่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  และสรุปภาพรวมของ  

ไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ินภายในเดือนธันวาคมของทุกป ีเพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ินภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

4.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึน  มีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
บ้านจั่น 

4.1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยน าเครื่องมือ
ที่มีอยู่จริงในเทศบาลต าบลบ้านจั่นมาปฏิบัติงาน 

4.1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

4.1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านจั่น      
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

4.1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์
และผลผลิต (Outcome and Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  หรือวัดได้เฉพาะ
เชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็น  
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวม  
ของจังหวัดเดียวกัน  
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  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 4.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตาม
และประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
 1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 

 2)  เครื่องมือ  
 3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

 4.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
 2)  การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก บันทึก หรือ ทะเบียน   
ที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต
และสามารถวัดได้ 

 4.3  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลบ้านจั่น 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
 4.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ

และวัดผล  เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน  และ
แนวทางการวัด  จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ  และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ
พัฒนาท้องถ่ิน  เช่น  การทดสอบและการวัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนร่วมใจ ชุมชนดงเค็ง 2  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
ประเพณีวันเข้าพรรษา (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน 
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
 4.3.2  การสัมภาษณ์  (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว  หรือกลุ่มก็ได้  
การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ  
ในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือ
กึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 



8 
 

 4.3.3  การสังเกต (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลบ้านจั่น  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบล
บ้านจั่น  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ  
มีส่วนร่วม  (Participant observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจั่น เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรม
ร่วมกัน  (2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านจั่น   
 4.3.4  การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น 
การรับรู้  ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจั่น  จะมีการบันทึกการส ารวจและ   
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
 4.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน  ผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
บ้านจั่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต  ประโยชน์ต่าง ๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1.  ไดท้ราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2.  ได้ทราบถึงข้อด ี ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่างๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

4.  สามารถเก็บรวมรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ 
สภาพปัญหาต่างๆ  ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ
ข้อมูลที่เป็นจริง  ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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5.  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  การจัดท าโครงการ  และ
รับผิดชอบโครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด  เนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6.  การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารทอ้งถ่ิน ปลัด/รองปลดั ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผล ในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ  
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  

7.  ท าให้ภารกิจต่างๆ  ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านจั่นแต่ละคน  แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ  มีความสอดคล้องกัน  ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายของ
เทศบาลต าบลบ้านจั่น   เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8.  สามารถรกัษาคุณภาพของงานหรอืภารกจิใหเ้ป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รบัการบรกิารประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
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ส่วนท่ี 2  
การติดตามและประเมินผล 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

2.0 0.53 2.0 0.43 2.0 0.38 2.0 0.38 2.0 0.38 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26.0 11.38 22.0 10.04 18.0 9.18 18.0 9.18 18.0 9.18 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

8.0 0.82 6.0 0.28 2.0 0.15 2.0 0.15 2.0 0.15 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

93.0 36.27 7.0 2.17 6.0 1.69 6.0 1.69 6.0 1.69 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ  
การปูองกันโรค 

21.0 1.43 6.0 0.85 3.0 0.43 3.0 0.43 3.0 0.43 

6.ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14.0 21.04 4.0 1.24 4.0 1.17 4.0 1.17 4.0 1.17 

7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

26.0 2.47 17.0 1.24 6.0 0.38 6.0 0.38 6.0 0.38 
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                เทศบาลต าบลบ้านจั่น ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัด
เวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟงัปญัหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  4  ปี  ต่อไป  

                เทศบาลต าบลบ้านจั่น  ได้ประกาศใช้แผนพฒันา  4  ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่  29 
พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2 530,000 3 580,000 2 530,000 2 530,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

26 11,383,160 27 12,677,160 26 13,981,160 26 15,685,160 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม  
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

8 820,000 8 820,000 8 820,000 8 820,000 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการ
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

93 36,269,600 51 31,950,800 20 15,092,000 8 7,450,000 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการปูองกันโรค 

21 1,431,000 11 1,231,000 11 1,231,000 11 1,231,000 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

14 21,045,000 9 31,845,000 8 1,845,000 8 1,845,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครองการบริหาร
จัดการ 

26 2,470,000 24 1,950,000 23 1,935,000 23 1,935,000 

รวม 190 73,948,760 133 81,053,960 98 35,434,160 86 29,496,160 
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การจัดท างบประมาณ 
                ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 64 โครงการ งบประมาณ 16,246,348 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 2 430,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 22 10,037,013 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบยีบสังคม  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

6 280,000 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 7 2,170,000 
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการปอูงกันโรค 6 850,240 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 4 1,240,000 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบรหิารจัดการ 17 1,239,095 

รวม 64 16,246,348 
 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านจั่น มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมกลุ่ม
สตรี กลุ่ม
อาชีพ และ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

 400,000 - เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ - เพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ
ให้เกิดความเข้มแข็ง  
 

- จัดอบรมกลุ่มสตรี  
กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น (การ
ท าขนมมงคล) 

 30,000 - เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 
และเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเก่ียวกับขนมไทย 
 

จัดอบรมอาชีพให้กับ 
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
จ านวน 50 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
จัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

 182,039 - เพื่อจัดซ้ืออาหาร 
เสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
(กล่องละ 7.37 บาท) 
จ านวน 100 คน  
รวม 280 วัน 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

 465,500 - เพื่อให้นักเรียนเด็กเล็ก
ได้รับอาหารอย่างถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

จัดท าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนประจ า
ศูนย์เด็กเล็กฯ  
(คนละ 20 บาท) 
จ านวน 100คน  
รวม 280 วัน 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
อาหารเสริม
(นม) นักเรียน
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 2 
โรงเรียน 

 387,074 -เพื่อสนับสนุนโครงการ
อาหารเสริม(นม) ให้กับ
นักเรียนระดับประถม 
ในเขตเทศบาล 

สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม(นม) แก่นักเรียน 
ในเขต 2 โรงเรียน  
จ านวน 224 คน 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมเน่ือง
ในพิธีวันไหว้
ครู 

 5,000 - เพื่อให้เด็กได้แสดงความ
เคารพคุณครูในวันไหว้ครู 
- เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกฯ และพนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาล  
ได้พบปะผู้ปกครองและ
เด็กเล็ก  

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
เยาวชน
เข้มแข็ง
(กิจกรรม
ปลูกฝัง
เด็กไทยใส่ใจ
จราจร) 

 30,000 - เพื่อเสริมสร้างวินัย
จราจรให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้สามารถใช้รถใช้
ถนนได้อย่างปลอดภัยและ
ถูกต้องตามกฎจราจร 

เยาวชนในเขตเทศบาล
ได้รับความรู้เก่ียวกับวินัย
จราจรอย่างถูกต้อง 
จ านวน 1 ครั้งต่อปี 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานวัน
ผู้สูงอายุ 

 20,000 - เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  
ในเขตเทศบาล จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน 

 30,000 - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจในการดูและ
สุขภาพอนามัยของตนเอง
ในด้านโภชนาการ  
การฟื้นฟูสรรมถภาพ 
ทางร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุสามารถ 
ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม
ควบคู่ไปกับลูกหลานและ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

10. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
จัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็น
พื้นฐานของ
เทศบาลเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา 

 10,000 - เพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลทุกครัวเรือน
ในชุมชนเทศบาล  
- เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการส ารวจข้อมูล  
ในชุมชนตนเอง  
- เพื่อให้ชุมชนรับทราบ
ปัญหาและข้อมูลพื้นฐาน
ของคนในชุมชน  
- ประชาชนเกิดการเรียนรู้
ชุมชนของตนเองและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน  
 

ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 
ของครัวเรือนในชุมชน
เทศบาล 10 ชุมชน 

11. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดท า
แผนแม่บท
ชุมชน 

 10,000 - เพื่อให้ทราบปัญหา 
ความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงโดย
กระบวนการคิดของ 
ชุมชนเอง 

จัดท าแผนแม่บทชุมชน 
10 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

 20,000 -เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
รดน้ าด าหัวขอพรจาก
ผู้สูงอายุ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

13. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี 
วันลอยกระทง 

 100,000 -เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ลอยกระทงให้ประชาชน
ได้แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรม
อันดีงาม 

จัดกิจกรรมงานลอย
กระทงจ านวน 1 ครั้ง/ปี 

14. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานรัฐพิธี 

 10,000 -เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระราชินีและ
สมเด็จพระปิยะมหาราช 

จัดงานรัฐพิธี ดังน้ี  
12 สิงหา 5,000 บาท  
23 ตุลา 5,000 บาท  
5 ธันวา 100,000 บาท 

15. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี
วันเข้าพรรษา  

 30,000 -เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วันเข้าพรรษาให้ประชาชน
ได้แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรม
อันดี 

จัดกิจกรรมให้มีขบวนแห่
เทียนพรรษาถวายวัดใน
ชุมชน จ านวน 2 วัด 

16. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมเน่ือง
ในวันเด็ก
แห่งชาติ 

 30,000 -เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานวันเด็กให้เด็ก
กล้าแสดงออก กล้าคิด 
กล้าท า 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
เยาวชนต้าน
ยาเสพติด 

 150,000 -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
กิจกรรมร่วมกันรู้แพ้ รู้
ชนะรู้อภัยมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา -เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย -เสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะให้
มีการท างานร่วมกัน  

จัดแข่งขันฟุตบอล
ประชาชน  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

18. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

 50,000 -เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ของแต่ละชุมชน 

จัดกิจกรรมกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

19. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานแข่งขัน
กีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

 5,000 -เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรม
จัดงานวันกีฬาสี  

จัดกิจกรรมกีฬาสี ให้กับ
เด็กเล็ก จ านวน 100 คน 

20. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

 6,044,400 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ  
- เพื่อลดภาวะทางสังคม
และครอบครัวตลอดจน
สร้างความอบอุ่นแก่
ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ที่ได้รับจากงบประมาณ
ของเทศบาล มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป  

21. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

 1,584,000 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ  
- เพื่อลดภาวะทางสังคม
และครอบครัวตลอดจน
สร้างความอบอุ่นแก่ผู้
พิการ  

ผู้พิการในเขตเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

22. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

 36,000 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ลดภาระทางสังคม และ
ช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล 
รวมที่ได้รับอุดหนุนมา 
รายเดิม 6 คน  

23. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุน
สมทบอาหาร
กลางวัน
นักเรียน
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 2 
โรงเรียน 

 808,000 -เพื่อสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันแก่นักเรียน
ในเขต 2 โรงเรียน 

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแก่นักเรียนในเขต 
2 โรงเรียน จ านวน 2 
ครั้ง/ปี 

24. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุนงาน
ประจ าปีทุ่งศรี
เมือง 

 30,000 อุดหนุนจัดกิจกรรมฯ ดังน้ี 
1.เพื่ออุดหนุนงาน
ประจ าปีทุ่งศรีเมืองและ
สนับสนุนขบวนแห่ฯ 
จ านวน 20,000 บาท  
2.สนับสนุนการจัดท าปูาย
ขบวนฯ จ านวน 5,000 
บาท 
 

อุดหนุนให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
อุดรธานี จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

25. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
เรียบร้อย 
การจัด
ระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนและ
ทัศนศึกษาดู
งานของ อป
พร.และ
พนักงาน
เทศบาล 

 50,000 - เพื่อฝึกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน สมาชิก 
อปพร. เทศบาลต าบลบ้าน
จ่ันและ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ฝึกอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงาน สมาชิก อปพร.
เทศบาลต าบลบ้านจ่ันและ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

26. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
เรียบร้อย 
การจัด
ระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

โครงการจัด
งานวัน อปพร. 

 20,000 - เพื่อให้ อปพร. ได้จัด
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์
ต่อส่วนร่วม  
-เพื่อเชิดชูความส าคัญของ 
อปพร. เพิ่มขวัญและ
ก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ  

จัดงาน อปพร. โดยจัดให้ 
มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
สาธารณชนได้รับรู้ถึง
บทบาท หน้าที่  
ความเสียสละอุทิศตนของ
สมาชิก อปพร.  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

27. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
เรียบร้อย 
การจัด
ระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

โครงการ
ปูองกัน
อุบัติเหตุ
จราจรบนท้อง
ถนน 

 60,000 - เพื่ออ านวยความสะดวก
และให้บริการให้กับผู้ใช้รถ
ใช้ถนน ให้มีความปลดภัย
ในการเดินทาง 

จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
อ านวยความสะดวก
ระหว่างการเดินทางในช่วง
เทศกาล จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

28. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
เรียบร้อย 
การจัด
ระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
 
 

โครงการ
ค่าตอบแทน
สมาชิก  
อปพร. 

 20,000 -เพื่อเป็นค่าตอบแทน
สมาชิก อปพร.ในการออก
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ต่าง ๆ ที่ศูนย์ อปพร.  
มีค าสั่งใช้ 

เป็นค่าตอบแทนกรณี
ศูนย์ฯ มีค าสั่งใช้ อปพร. 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์  
อปพร.และ นอกศูนย์  
อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 
ชั่วโมงให้เบิกเงิน
ค่าตอบแทนได้ไม่เกิน  
คนละ 200 บาท 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

29. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
เรียบร้อย 
การจัด
ระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

โครงการ
ฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 30,000 - เพื่อฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พร้อมอบรมให้ความรู้ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ และ
พนักงานเทศบาลฯ 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

30. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
รักษาความ
เรียบร้อย 
การจัด
ระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

โครงการ
ปูองกัน
ปราบปราม 
ยาเสพติด
(อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอเมือง
อุดรธานี) 

 100,000 -เพื่ออุดหนุนให้อ าเภอ
เมืองอุดรธานีด าเนินการ
ตามนโยบายปราบปราม
ยาเสพติดของรัฐบาลให้
สัมฤทธ์ิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

อุดหนุนให้อ าเภอเมือง
อุดรธานีด าเนินการตาม
นโยบายปราบปราม 
 ยาเสพติดของรัฐบาล  
ให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

31. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล. พร้อม
ฝาตะแกรง
เหล็กถนนมิตร
เจริญ (เริ่ม
จากสี่แยก
ศาลาชุมชน
สัมพันธ์สุขถึง
ถนนราชสุดา) 
(ข้างขวา) 
 

 660,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 
 - เพื่อเป็นการปูองกันน้ า
ท่วมขังในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านจ่ัน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.35 ม. ยาว 260 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
(ข้างขวา) ถนนมิตรเจริญ 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 



20 

 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

32. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
ซอยมุลาลี 
ชุมชนสัมพันธ์
สุข 
 

 370,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 
 - เพื่อเป็นการปูองกันน้ า
ท่วมขังในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านจ่ัน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.35 ม. ยาว 148 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
(ข้างขวา) ซอยมุลาลี 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

33. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล. พร้อม
ฝาตะแกรง
เหล็กถนนมิตร
เจริญ ชุมชน
สัมพันธ์สุข 
(เริ่มจากสี่แยก
ศาลาชุมชน
สัมพันธ์สุขถึง
ถนนราชสุดา) 
(ข้างซ้าย) 
 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

660,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 
- เพื่อเป็นการปูองกันน้ า
ท่วมขังในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านจ่ัน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.35 ม. ยาว 260 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
(ข้างซ้าย) ถนนมิตรเจริญ 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

34. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการค่า
ส ารวจ และ
รังวัดที่ดิน 
สาธารณ 
ประโยชน์ 
 

 20,00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจ
และรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

ส ารวจและรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในเขต
เทศบาล 

35. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบเสียง
ตามสายและ
เพิ่มจุด
กระจายเสียง 
 

 10,000 - เพื่อซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย/ หอกระจายข่าว
ของเทศบาลและชุมชน  
- เพื่อขยายจุดเสียงตาม
สายในแต่ละชุมชน  

ชุมชนในเขตเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรง
ต่ าและปักเสา
พาดสาย 
พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟูา
สาธารณะ
ถนนในเขต
เทศบาล 

 200,000 - เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอสามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในเวลากลางคืนได้  
- เพื่อการบริการ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
สาธารณะครอบคลุมพื้นที่ 

ท าการปักเสาคอนกรีต
พร้อมพาดสายและติดตั้ง
โคมไฟฟูาสาธารณะ  
ทุกชุมชนภายในเขต
เทศบาล จ านวน 10 
ชุมชน 

37. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขยาย
เขตประปาทุก
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

 250,000 - เพื่อให้มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคที่มี
คุณภาพ  
- ประชาชนในเขตเทศบาล
มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

ท าการขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาทุกชุมชนในเขต
เทศบาล จ านวน 10 
ชุมชน 

38. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
จัดซ้ือวัสดุ-
อุปกรณ์ยา
และเวชภัณฑ์ 

 50,000 - เพื่อให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลแก่
ประชาชน  
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ยา
และเวชภัณฑ์ จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

39. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการเฝูา
ระวังความ
ปลอดภัยด้าน
สุขาภิบาล
อาหาร 

 30,000 - เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการด้านอาหาร
มีความรู้เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร 

จัดอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
สุขาภิบาลอาหารอย่าง
ถูกต้อง 

40. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
ควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

 30,000 - เพื่อลดอัตราและปูองกัน
การเกิดโรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรม  
1. ออกพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง  
2. แจกทรายอะเบท  
3. ส ารวจลูกน้ า-ยุงลาย 

41. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
รณรงค์ฉีด
วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 30,000 - เพื่อลดอัตราปุวยและ
ปูองกันการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า  
- เพื่อลดจ านวนสุนัขจรจัด 
- เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคระบาดในสัตว์เลี้ยง  

จัดกิจกรรม  
1.ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  
2.ท าหมันสุนัข-แมว  
3.ฉีดยาปูองกันเห็บหมัด
ในสัตว์เลี้ยง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

42. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมด้าน
การดูแลรักษา
ความสะอาด 

 600,240 - เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน  
- เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้  

จ้างเหมาประชาชนภายใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านจ่ัน
ท าความสะอาดถนนและ 
ที่ทางสาธารณะภายใน
ชุมชน 

43. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

 110,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น สปสช. 

สมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 

44. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการขุด
ลอกคลอง
ระบายน้ า 
ถนนมิตรภาพ 

 80,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน  
- เพื่อเป็นการปูองกันน้ า
ท่วมขังในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านจ่ัน  

ขุดลอกคลองระบายน้ า 
ก าจัดวัชพืชข้างละ 800 ม.  

45. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
จัดซ้ือถังขยะ 

 470,000 - เพื่อรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในชุมชน 

จัดซ้ือถังขยะให้ประชาชน
และวางตามที่ทาง
สาธารณะ 

46. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการลด
และแยกขยะ
มูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิด
อย่างมีส่วน
ร่วมและน า
ขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ 

 40,000 - เพื่อลดปริมาณขยะและ
รักษาสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชน 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การลดขยะจาก
แหล่งก าเนิด  
- เพื่อสร้างเสริมจิตส านึก
ในการคัดแยกขยะและใช้
ประโยชน์จากขยะ  
-เพื่อเพิ่มรายได้จากการ
จ าหน่ายขยะให้ครัวเรือน  
- เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 

มีการจัดการขยะมูลฝอย
คัดแยกขยะในครัวเรือน 
จัดกิจกรรมรณรงค์ 
การคัดแยกขยะในชุมชน 
จัดกิจกรรมขยะบันเทิง 
ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

47. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
อุดหนุน
เทศบาลนคร
อุดรธานีใน
การก าจัดขยะ
มูลฝอยและ
การก าจัดขยะ
ติดเชื้อใน
ชุมชน  

 650,000 - เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านการรักษาความ
สะอาดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

-เพื่ออุดหนุนเทศบาลนคร
อุดรธานี ในการก าจัดขยะ
มูลฝอยและการก าจัดขยะ
ติดเชื้อในชุมชน  

48. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
อบรมทัศน
ศึกษาดูงาน
บุคลากรของ
เทศบาล 

 300,000 -เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดอบรมบุคลากรทัศน
ศึกษาดูงานให้กับบุคลากร 

49. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
และบุคลากร
เทศบาล 

 30,000 -เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

จัดอบรมผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงานลูกจ้างของ
เทศบาล 

50. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
อบรม
จริยธรรม
บุคลากร 

 50,000 - เพื่อให้บุคลากรได้มี 
คุณธรรมจริยธรรม และ 
คุณประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติตัวและปฏิบัติงาน 

จัดอบรมให้กับบุคลากร
ของเทศบาล 1 ครั้ง/ป ี

51. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจ
ประเมินผล
งานของ
พนักงาน
เทศบาล 

 30,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการในการ
ตรวจประเมินผลงานของ
พนักงานเทศบาล/สอบ
คัดเลือก/คัดเลือกของ
พนักงานเทศบาล ฯลฯ 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการในการ
ตรวจประเมินผลงานของ
พนักงานฯ  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

52. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการวัด
ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
ประชาชนของ
เทศบาล 

 30,000 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จ้างหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกศึกษาวิจัย 
การวัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของเทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
หน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกศึกษาวิจัย 
การวัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและ 
การให้บริการของเทศบาล 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

53. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 500,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล และผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

54. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
อบรมเก่ียวกับ
กฎหมาย
เลือกตั้ง 

 50,000 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้
ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

55. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 30,000 - เพื่อก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาเทศบาล  
- เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปฏิบัติงาน  

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี จ านวน 50 เล่ม 

56. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ประชาคมเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 40,000 -เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและ 
ได้พัฒนาตรงกับปัญหา/
ความต้องการของ
ประชาชน 

จัดประชาคมเพื่อท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
จ านวน 10 ชุมชน 

57. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการค่า
เช่า web 
server พื้นที่
เก็บเว็บไซต์
เทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน 

 9,095 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

58. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น  
 

รายได้
จัดเก็บเอง 

55,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
แก่คณะกรรมการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง,คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและอ่ืน ๆ  

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง,คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง,
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ตามระเบียบก าหนด
จ านวน 5 ครั้ง/ป ี

59. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 10,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรมหรือส่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการอบรม ณ สถานที่ 
ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ก าหนด จ านวน 1 ครั้ง/ปี  

60. 
 
 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนระบบ
บัญชี
คอมพิวเตอร์ 
(e-lass) 

 20,000 - เพื่อทบทวนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านจัดซ้ือจัด
จ้าง ด้านการเงินและบัญชี
รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-lass) 

จัดอบรมเพื่อทบทวนให้
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-lass) 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

61. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการ
จัดเก็บรายได้
และแผนที่
ภาษีฯ 

 30,000 -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าองค์ความรู้ที่รับจาก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนาการท างานหรือ
เผยแพร่และส่งเสริมให้มี
ผู้ประกอบการในพื้นที่
ร่วมมือน าเสนอแนวทาง 
ในการจัดเก็บรายได้ให้
เพิ่มมากขึ้นจากแหล่งที่ได้
ไปศึกษาดูงาน 

จัดการอบรมและศึกษา 
ดูงานให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา,พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่
ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษี
,แผนที่ภาษีของเทศบาล
รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ
การจัดเก็บรายได้และแผน
ที่ภาษีจ านวน 30 คน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

62. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 30,000 - เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่ทันสมัย
สามารถใช้งานได้อย่างดี
ยิ่งขึ้นรวมทั้งไม่มีข้อมูลอยู่
ในข่ายเสียภาษีที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเก่ียวข้องกับ
ข้อมูลปูายข้อมูลโรงเรือน 
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

63. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการออก
บริการจัดเก็บ
ภาษีนอก
สถานที่ 

 10,000 - เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนผู้ช าระภาษีให้กับ
เทศบาลให้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
- เพื่อเป็นการบริการและ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการ/ผู้ช าระภาษี  
- เพื่อเป็นการบริการเชิงรุกที่
มิให้เกิดลูกหน้ีภาษีค้างช าระ 

ออกให้บริการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นรวมทั้งติดตาม 
เร่งรัด จัดเก็บภาษีที่ค้าง
ช าระภายในเขตเทศบาล 

64. ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอ
เมืองอุดรธานี 

 15,000 - เพื่ออุดหนุนให้ อบต. 
นิคมสงเคราะห์  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง ของ อปท. 
อ.เมืองอุดรธานี ได้มีการ
พัฒนาให้เป็นอยู่เสมอและ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

 

 
การใช้จา่ยงบประมาณ 
                เทศบาลต าบลบ้านจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จ านวนเงิน 13,393,949 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 41 โครงการ จ านวนเงิน 13,393,949 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 384,680 2 384,680 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

18 9,183,708.18 18 9,183,708.18 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบ
สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 152,719 2 152,719 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

6 1,685,271.12 6 1,685,271.12 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการปูองกันโรค 3 430,528 3 430,528 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1,172,825 4 1,172,825 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ 6 384,217.50 6 384,217.50 

รวม 41 13,393,948.80 41 13,393,948.80 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลบ้านจั่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา  
มีดังนี ้ 

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

 400,000 204,100 สัญญายืมเงิน
เลขที่ 

B00045/61 

17/04/2561 30 

  390 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่697/61 

17/04/2561 3 

  132,000 ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 

220/2561 

23/04/2561 5 

  390 สัญญาเลขที่ 
CNTR-

0369/61 

12/07/2561 5 

  9,100 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

465/61 

12/07/2561 5 

  8,700 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

987/61 

13/07/2561 7 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น (การท าขนม
มงคล) 

 30,000 7,500 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

606/61 

10/04/2561 1 

  14,910 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

299/61 

05/04/2561 3 

  390 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

605/61 

05/04/2561 5 

  7,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

607/61 

10/04/2561 1 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม 
(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 182,039 13,752.20 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

38/2561 

01/11/2560 30 

  17,829.60 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 04/61 

02/10/2560 5 

  11,876.90 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 77/61 

01/12/2560 30 

  13,127.10 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

139/61 

03/01/2561 30 

  29,911.50 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

259/2561 

13/03/2561 45 

  12,502 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

188/2561 

31/01/2561 20 

  6,152.30 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

359/61 

15/05/2561 11 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  11,725.56 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

491/2561 

31/07/2561 22 

  10,396.40 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

438/61 

29/06/2561 20 

  10,659.60 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่

1316/61 

28/09/2561 1 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 465,500 99,840 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

111/61 

23/11/2560 52 

  118,340 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

349/61 

12/01/2561 50 

  66,360 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

836/61 

02/05/2561 42 

  98,820 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

903/61 

01/07/2561 61 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
เสริม(นม) 
นักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 2 
โรงเรียน 

 387,074 33,970.08 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 5/61 

02/10/2560 5 

  26,201.56 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 37/61 

01/11/2560 30 

  24,003.84 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 76/61 

01/12/2560 30 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  26,530.56 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

138/61 

03/01/2561 30 

  26,530.56 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

241/2561 

28/02/2561 21 

  13,127.10 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

240/2561 

28/02/2561 21 

  25,530.40 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่

189/2561 

31/01/2561 20 

  39,060.90 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

258/2561 

13/03/2561 45 

  28,503.90 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

258/2561 

13/03/2561 45 

  13,896.96 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

358/61 

15/05/2561 11 

  26,945.10 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

388/61 

31/05/2561 21 

  10,916.22 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

387/2561 

31/05/2561 21 

  28,083.44 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

490/2561 

31/07/2561 22 

  25,662 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

437/61 

29/06/2561 20 

  25,530.40 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่

1317/61 

28/09/2561 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
เยาวชนเข้มแข็ง
(กิจกรรมปลูกฝัง
เด็กไทยใส่ใจ
จราจร) 

 30,000 11,100 สัญญายืมเงิน 
B00074/61 

07/09/2561 15 

  3,575 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1199/61 

06/09/2561 3 

  780 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1197/61 

03/09/2561 5 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
วันผู้สูงอายุ 

 20,000 3,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

634/61 

09/04/2561 7 

  780 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

612/61 

05/04/2561 5 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลบ้านจ่ัน 

 30,000 10,500 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่

1082/61 

17/08/2561 7 

  390 สัญญาเลขที่ 
CNTR-

0419/61 

14/08/2561 7 

  7,062 สัญญาเลขที่ 
CNTR-

0426/61 

14/08/2561 7 

  5,045 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่

1100/61 

14/08/2561 7 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  3,600 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1081/61 

20/08/2561 1 

9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดท า
แผนแม่บท
ชุมชน 

 10,000 8,310 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

172/2561 

19/01/2561 5 

  780 ใบสั่งจ้าง 
CNTR-

0132/61 

19/01/2561 5 

10. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

 20,000 1,300 ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 

262/61 

10/04/2561 5 

  17,000 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

302/61 
 

10/04/2561 5 

11. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณี วัน
ลอยกระทง 

 100,000 9,900 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 

08/2561 

30/10/2560 5 

  9,620 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 

21/2561 

30/10/2560 5 

  5,000 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 28/61 

01/11/2560 5 

  1,835 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 19/61 

01/11/2560 5 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  10,000 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 26/61 

31/10/2560 5 

  7,000 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 12/61 

31/10/2560 5 

  21,600 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 14/61 

01/11/2560 5 

  28,900 สัญญาเงินยืม
เลขที่ 

B00006/61 

31/10/2560 5 

12. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
รัฐพิธี 

 10,000 2,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 44/61 

23/10/2560 1 

13. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา  

 30,000 30,000 สัญญายืมเงิน 
เลขที่ 

B00069/61 

20/07/2561 30 

14. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

โครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
วันเด็กแห่งชาติ 

 30,000 2,730 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ CNTR-

0099/61 

04/01/2561 9 

  2,005 ใบสั่งซ้ือ 
CNTR-

0101/61 

04/01/2561 9 

  24,900 ใบสั่งซ้ือ 
CNTR-

0102/61 

04/01/2561 9 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

15. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชน
และเยาวชนต้าน
ยาเสพติด 

 150,000 38,400 สัญญายืมเงิน 
เลขที่ 

B00023/61 

15/02/2561 30 

  9,000 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

224/61 

19/02/2561 5 

  35,550 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

225/61 

19/02/2651 5 

  600 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 

226/61 

19/03/2561 7 

  900 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 

230/61 

21/02/2561 7 

  8,000 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

237/61 

21/03/2561 5 

  4,500 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 

270/61 

21/03/2561 5 

  7,160 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

271/61 

21/03/2561 5 

  31,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

519/61 

24/02/2561 30 

  600 ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 

297/61 
 

21/03/2561 7 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

16. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

 50,000 33,400 สัญญายืม
เลขที่ 

B00044/61 

13/04/2561 1 

  1,300 ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 

262/61 

10/04/2561 5 

  12,000 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

305/61 

10/04/2561 5 

  3,000 ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 

264/61 

10/04/2561 5 

17. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

 6,044,400 329,200 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 1/61 

02/10/2560 1 

  150,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 4/61 

02/10/2560 1 

  320,200 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 52/61 

31/10/2560 1 

  160,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 55/61 

31/10/2560 1 

  319,500 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

148/61 

06/12/2560 1 

  1,200 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

110/61 

23/11/2560 1 

  160,600 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

151/61 

07/12/2560 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  318,900 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

240/61 

03/01/2561 1 

  159,200 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

243/61 

29/12/2560 1 

  159,900 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

363/61 

31/01/2561 1 

  318,200 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

360/61 

31/01/2561 1 

  159,900 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

476/61 

28/02/2561 1 

  313,900 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

473/61 

28/02/2561 1 

  159,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

548/61 

02/04/2561 1 

  313,300 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

546/61 

02/04/2561 1 

  310,600 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

691/61 

07/05/2561 1 

  159,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

694/61 

07/05/2561 1 

  159,900 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

804/61 

04/06/2561 1 

  309,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

801/61 

04/06/2561 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  161,200 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1013/61 

03/08/2561 1 

  307,300 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่

1010/61 

03/08/2561 1 

  161,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1129/61 

03/09/2561 1 

  304,700 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1126/61 

03/09/2561 1 

  309,200 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

881/61 

04/07/2561 1 

  159,900 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

884/61 

04/07/2561 1 

18. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

 1,584,000 68,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 2/61 

02/10/2560 1 

  49,600 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 5/61 

02/10/2560 1 

  68,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 53/61 

31/10/2560 1 

  48,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 56/61 

31/10/2560 1 

  69,600 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

149/61 

06/12/2560 1 

  48,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

152/61 

07/12/2560 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  68,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

247/61 

03/01/2561 1 

  48,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

248/61 

29/12/2560 1 

  68,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

361/61 

31/01/2561 1 

  49,600 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

364/61 

31/01/2561 1 

  48,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

477/61 

28/02/2561 1 

  68,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

474/61 

28/02/2561 1 

  49,600 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

550/61 

02/04/2561 1 

  68,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

547/61 

02/04/2561 1 

  67,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่692/61 

07/05/2561 1 

  50,400 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

695/61 

07/05/2561 1 

  67,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

802/61 

04/06/2561 1 

  52,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1014/61 

03/08/2561 1 



39 

 

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  66,400 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1011/61 

03/08/2561 1 

  53,600 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1130/61 

03/09/2561 1 

  65,600 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1127/61 

03/09/2561 1 

  67,200 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

882/61 

04/07/2561 1 

  52,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

885/61 

04/07/2561 1 

19. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

 36,000 3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 3/61 

02/10/2560 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 54/61 

31/10/2560 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

150/61 

06/12/2560 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

242/61 

03/01/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

362/61 

31/01/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

475/61 

05/03/2561 1 



40 

 

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

549/61 

02/04/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

693/61 

07/05/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

803/61 

04/06/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1012/61 

03/08/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1128/61 

03/09/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

883/61 

04/07/2561 1 

20. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุน
สมทบอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 2 
โรงเรียน 

 808,000 121,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

144/61 

01/11/2560 50 

  81,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

145/61 

01/11/2560 50 

  111,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

406/61 

12/01/2561 50 

  81,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

405/61 

12/01/2561 50 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  114,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

875/61 

16/05/2561 50 

  81,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

876/61 

16/05/2561 50 

  81,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

947/61 

01/08/2561 50 

  112,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

950/61 

01/08/2561 50 

21. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความ
เรียบร้อย การ
จัดระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการปูองกัน
อุบัติเหตุจราจร
บนท้องถนน 

 60,000 300 ใบสั่งซ้ือ 
CNTR-

0094/61 

28/12/2560 7 

  1,760 ใบสั่งซ้ือ 
CNTR-

0083/61 

26/12/2560 5 

  4,906 ใบสั่งซ้ือ 
CNTR-

0090/61 

26/12/2560 5 

  2,081 ใบสั่งซ้ือ 
CNTR-

0088/61 

26/12/2560 5 

  13,560 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

367/61 

28/12/2560 7 

  500 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

665/61 

10/04/2561 7 



42 

 

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  600 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

663/61 

10/04/2561 5 

  2,761 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

664/61 

10/04/2561 5 

  4,723 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

310/61 

10/04/2561 5 

  4,248 ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 

306/61 

10/04/2561 5 

  17,280 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

718/61 

11/04/2561 7 

22. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความ
เรียบร้อย การ
จัดระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการปูองกัน
ปราบปรามยา
เสพติด(อุดหนุน
ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองอุดรธานี) 

 100,000 100,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

960/61 

16/07/2561 1 

23. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก
ถนนมิตรเจริญ 
(เริ่มจากสี่แยก
ศาลาชุมชน
สัมพันธ์สุขถึง
ถนนราชสุดา) 
(ข้างขวา) 

 660,000 509,000 สัญญาเลขที่ 
02/2561 

05/06/2561 60 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

24. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย
มุลาลี ชุมชน
สัมพันธ์สุข 

 370,000 365,000 ใบสั่งจ้าง 
สัญญาเลขที่ 
07/2561 

31/01/2561 60 

25. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก
ถนนมิตรเจริญ 
ชุมชนสัมพันธ์
สุข (เริ่มจากสี่
แยกศาลาชุมชน
สัมพันธ์สุขถึง
ถนนราชสุดา) 
(ข้างซ้าย) 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

660,000 645,000 สัญญาเลขที่ 
EB 03/2561 

12/07/2561 60 

26. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย
และเพิ่มจุด
กระจายเสียง 

 10,000 580 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 

372/2561 

29/06/2561 5 

27. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า
และปักเสาพาด
สาย พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะถนน
ในเขตเทศบาล 

 200,000 32,023.12 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

938/61 

17/08/2561 1 

28. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขยาย
เขตประปาทุก
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

 250,000 133,668 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1190/61 

17/09/2561 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

29. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการเฝูา
ระวังความ
ปลอดภัยด้าน
สุขาภิบาล
อาหาร 

 30,000 11,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1048/61 

27/08/2561 1 

  4,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1066/61 

27/08/2561 1 

  488 สัญญาเลขที่ 
CNTR-

0394/61 

08/08/2561 1 

  1,200 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1051/61 

27/08/2561 1 

  10,800 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

504/2561 

02/08/2561 5 

30. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 30,000 24,900 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1227/61 

20/08/2561 5 

31. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมด้าน
การดูแลรักษา
ความสะอาด 

 600,240 28,670 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 73/61 

01/10/2560 31 

  26,230 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

165/61 

01/11/2560 30 

  24,095 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

233/61 

01/12/2560 31 

  27,755 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

356/61 

01/01/2561 31 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  27,755 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

466/61 

01/02/2561 28 

  27,145 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

578/61 

01/03/2561 31 

  30,555 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

789/2561 

01/05/2561 31 

  43,785 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

896/61 

01/06/2561 30 

  37,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1002/61 

01/07/2561 31 

  43,155 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1155/61 

01/08/2561 31 

  22,050 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

682/61 

01/04/2561 30 

  38,745 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1325/61 

01/09/2561 30 

32. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า 
ถนนมิตรภาพ 

 80,000 78,500 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

864/61 

22/06/2561 1 

33. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดซ้ือ
ถังขยะ 

 470,000 465,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1017/61 

01/08/2561 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

34. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการลดและ
แยกขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิด
อย่างมีส่วนร่วม
และน าขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน์ 

 40,000 14,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1111/61 

28/08/2561 1 

  2,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1112/61 

28/08/2561 1 

  7,864 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1110/61 

09/08/2561 1 

  3,300 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1114/61 
 

06/09/2561 1 

  2,512 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

1113/61 
 

09/08/2561 1 

35. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
อุดหนุนเทศบาล
นครอุดรธานีใน
การก าจัดขยะ
มูลฝอยและการ
ก าจัดขยะติด
เชื้อในชุมชน  

 650,000 593,649 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1205/61 

01/09/2560 365 

  6,000 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 1206 

01/10/2560 365 

36. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน
บุคลากรของ
เทศบาล 

 300,000 780 ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 

381/2561 

05/07/2561 5 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

  1,970 ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
447/61 

03/07/2561 5 

  6,000 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

456/61 

09/07/2561 5 

  162,000 สัญญายืมเงิน 
เลขที่ 

B00066/61 

16/07/2561 30 

  2,000 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

451/61 

05/07/2561 5 

  66,000 ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
390/2561 

11/07/2561 5 

  21,600 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

469/2561 

16/07/2561 5 

37. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
จริยธรรม
บุคลากร 

 50,000 18,340 สัญญายืมเงิน 
เลขที่ 

B00075/61 

19/09/2561 1 

  12,600 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 1244 

19/09/2561 1 

  4,035 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1267/61 

19/09/2561 1 

  390 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1278/61 

19/09/2561 1 

  800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1292/61 

19/09/2561 1 

  2,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1284/61 

19/09/2561 1 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่ 

เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนิน 
งาน 

38. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 30,000 750 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

433/61 

19/02/2561 1 

39. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ประชาคมเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 40,000 1,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

478/61 

28/02/2561 1 

  5,482.50 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 

195/61 

19/02/2561 5 

  15,000 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

456/61 

26/02/2561 1 

  375 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 

455/61 

26/02/2561 1 

40. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการค่าเช่า 
web server 
พื้นที่เก็บเว็บไซต์
เทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน 

 9,095 9,095 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

278/61 

18/01/2561 1 

41. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น  

รายได้
จัดเก็บเอง 

55,000 36,300 ฎีกาเบิกเงิน
เลขที่

1068/61 

17/08/2561 1 

  4,800 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1131/61 

30/08/2561 1 

  12,900 ฎีกาเบิกเงิน 
เลขที่ 

1196/61 

11/09/2561 1 
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2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

3.0 0.58 2.0 0.53 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27.0 12.68 20.0 10.82 14.0 9.43 14.0 9.43 14.0 9.43 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

8.0 0.82 5.0 0.28 1.0 0.05 1.0 0.05 1.0 0.05 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

69.0 42.83 16.0 4.30 12.0 3.01 12.0 3.01 12.0 3.01 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ 
การปูองกันโรค 

21.0 1.43 7.0 0.81 4.0 0.50 4.0 0.50 4.0 0.50 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

9.0 31.84 4.0 1.65 4.0 1.25 4.0 1.25 4.0 1.25 

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

24.0 1.95 15.0 1.27 6.0 0.21 6.0 0.21 6.0 0.21 

            เทศบาลต าบลบ้านจั่น ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการ      
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป 
            เทศบาลต าบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)  
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ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 580,000 6 690,000 6 690,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27 12,677,160 34 16,061,160 33 17,765,160 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย  
การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

8 820,000 8 820,000 8 820,000 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

69 42,831,300 22 19,892,000 8 7,450,000 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและ 
การปูองกันโรค 

21 1,431,000 24 1,521,000 24 1,521,000 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 31,845,000 8 1,845,000 8 1,845,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง 
การบริหารจัดการ 

24 1,950,000 24 1,950,000 24 1,950,000 

รวม 161 92,134,460 126 42,779,160 111 32,041,160 
 

 

การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารเทศบาลต าบลบา้นจั่น ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 69 โครงการ งบประมาณ 19,660,655 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 2 530,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 20 10,819,060 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบยีบสังคม  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

5 280,000 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 16 4,300,500 
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการปอูงกันโรค 7 807,000 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 4 1,650,000 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบรหิารจัดการ 15 1,274,095 

รวม 69 19,660,655 
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            รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านจั่น มีดังนี ้
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรม 
กลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

 500,000 - เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของกลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ  
- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ 
ให้เกิดความเข้มแข็ง  

- จัดอบรมกลุ่มสตรี  
กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริม
อาชีพระยะ
สั้น (การท า
ขนมมงคล) 

 30,000 - เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน และเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเก่ียวกับขนมไทย 

จัดอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
จ านวน 50 คน 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
จัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

 172,458 - เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
(กล่องละ 7.37 บาท) 
จ านวน 100 คน รวม 
280 วัน 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

โครงการ
อาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 441,000 - เพื่อให้นักเรียนเด็กเล็กได้รับ
อาหารอย่างถูกสุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

จัดท าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนประจ า
ศูนย์เด็กเล็กฯ  
(คนละ 20 บาท) 
จ านวน 100 คน  
รวม 280 วัน 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
อาหารเสริม
(นม) 
นักเรียน
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
2 โรงเรียน 
 

 402,402 -เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) ให้กับนักเรียน
ระดับประถมในเขตเทศบาล 

สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) แก่นักเรียน 
ในเขต 2 โรงเรียน  
จ านวน 224 คน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานวัน
ผู้สูงอายุ 

 5,000 - เพื่อจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาล  

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาล  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
ต าบลบ้านจ่ัน 

 30,000 - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูและสุขภาพ
อนามัยของตนเองในด้าน
โภชนาการ การฟื้นฟู 
สรรมถภาพทางร่างกายและ
จิตใจ 

ผู้สูงอายุสามารถ 
ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม
ควบคู่ไปกับลูกหลานและ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
จัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็น
พื้นฐานของ
เทศบาลเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา 

 10,000 - เพื่อส ารวจข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลทุกครัวเรือนในชุมชน
เทศบาล  
- เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส ารวจข้อมูลในชุมชนตนเอง  
- เพื่อให้ชุมชนรับทราบปัญหา
และข้อมูลพื้นฐานของคนใน
ชุมชน - ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้ชุมชนของตนเองและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือน ในชุมชน
เทศบาล 10 ชุมชน 

9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
จัดท าแผน
แม่บทชุมชน 

 10,000 - เพื่อให้ทราบปัญหา 
ความต้องการของชุมชน 
อย่างแท้จริงโดยกระบวนการ
คิดของชุมชนเอง 

จัดท าแผนแม่บทชุมชน 
10 ชุมชน 

10. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

 20,000 -เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
รดน้ าด าหัวขอพรจาก
ผู้สูงอายุ จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี  
วันลอย
กระทง 

 130,000 -เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีลอย
กระทงให้ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรม 
อันดีงาม 

จัดกิจกรรมงานลอย
กระทงจ านวน 1 ครั้ง/ปี 

12. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานรัฐพิธี 

 2,000 -เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จ
พระราชินีและสมเด็จพระปิยะ
มหาราช 

จัดงานรัฐพิธีดังน้ี 12 
สิงหา 5,000 บาท 23 
ตุลา 5,000 บาท 5 ธันวา 
100,000 บาท 

13. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี
วัน
เข้าพรรษา  

 20,000 -เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัน
เข้าพรรษาให้ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมอันดี 

จัดกิจกรรมให้มีขบวนแห่
เทียนพรรษาถวายวัดใน
ชุมชน จ านวน 2 วัด 

14. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

โครงการจัด
กิจกรรม
เน่ืองในวัน
เด็กแห่งชาติ 

 80,000 -เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กให้เด็กกล้าแสดงออก 
กล้าคิด กล้าท า 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

15. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชน
และเยาวชน
ต้านยาเสพติด 

 150,000 - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
กิจกรรมร่วมกันรู้แพ้ รู้ชนะรู้
อภัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
- เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะให้มีการท างานร่วมกัน  

จัดแข่งขันฟุตบอล
ประชาชน จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

16. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมกีฬา
ชุมชน
สัมพันธ์ 

 50,000 -เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ของแต่ละ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

17. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 6,709,200 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  
- เพื่อลดภาระทางสังคมและ
ครอบครัวตลอดจนสร้างความ
อบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ที่ได้รับจากงบประมาณ
ของเทศบาล มีอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป  

18. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

 1,632,000 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ  
- เพื่อลดภาระทางสังคมและ
ครอบครัวตลอดจนสร้างความ
อบอุ่นแก่ผู้พิการ  

ผู้พิการในเขตเทศบาล 

19. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

 60,000 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ลด
ภาระทางสังคม และช่วยเหลือ
ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล 
รวมที่ได้รับอุดหนุนมา 
รายเดิม 6 คน  

20. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุน
สมทบอาหาร
กลางวัน
นักเรียน
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
2 โรงเรียน 
 

 840,000 -เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแก่นักเรียนในเขต  
2 โรงเรียน 

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแก่นักเรียนในเขต 
2 โรงเรียน  
จ านวน 2 ครั้ง/ป ี
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
งานประจ าปี
ทุ่งศรีเมือง 

 25,000 อุดหนุนจัดกิจกรรมฯ ดังน้ี  
1. เพื่ออุดหนุนงานประจ าปีทุ่ง
ศรีเมืองและสนับสนุนขบวน 
แห่ฯ จ านวน 20,000 บาท  
2. สนับสนุนการจัดท าปูาย
ขบวนฯ จ านวน 5,000 บาท 

อุดหนุนให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
อุดรธานี  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

22. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

โครงการเด็ก
และเยาวชน
สืบสาน
วัฒนธรรม
ดนตรี
ท้องถิ่น 

 30,000 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน 
มีความตระหนักถึงคุณค่าและ
สนใจอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม
ดนตรีท้องถิ่นไว้ 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน
ได้รับการถ่ายทอดและ 
สืบสานวัฒนธรรมดนตรี
ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 
จ านวน 1 ครั้งต่อปี 

23. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความ
เรียบร้อย  
การจัด
ระเบยีบสังคม 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวนและ
ศึกษาดูงาน
ของ อปพร.
และพนักงาน
เทศบาล 

 90,000 - เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
สมาชิก อปพร. เทศบาลต าบล
บ้านจ่ันและ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
สมาชิก อปพร.เทศบาล
ต าบลบ้านจ่ันและ  
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

24. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความ
เรียบร้อย  
การจัด
ระเบยีบสังคม 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

โครงการจัด
งานวัน  
อปพร. 

 20,000 - เพื่อให้ อปพร. ได้จัดกิจกรรม
ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม  
-เพื่อเชิดชูความส าคัญของ  
อปพร. เพิ่มขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

จัดงาน อปพร. โดยจัดให้
มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
สาธารณชนได้รับรู้ถึง
บทบาท หน้าที่  
ความเสียสละอุทิศตน 
ของสมาชิก อปพร.  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความ
เรียบร้อย  
การจัด
ระเบยีบสังคม 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ปูองกัน
อุบัติเหตุ
จราจรบน
ท้องถนน 

 60,000 - เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ให้บริการให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
ให้มีความปลดภัยในการ
เดินทาง 

จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
อ านวยความสะดวก
ระหว่างการเดินทาง
ในช่วงเทศกาล  
จ านวน 2 ครั้ง/ป ี

26. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความ
เรียบร้อย  
การจัด
ระเบยีบสังคม 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 10,000 - เพื่อฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
พร้อมอบรมให้ความรู้ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ และ
พนักงานเทศบาลฯ 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

27. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความ
เรียบร้อย 
การจัด
ระเบยีบสังคม 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

โครงการ
ปูองกัน
ปราบปราม
ยาเสพติด
(อุดหนุนที่
ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุดรธานี) 

 100,000 -เพื่ออุดหนุนให้อ าเภอเมือง
อุดรธานีด าเนินการตาม
นโยบายปราบปรามยาเสพติด
ของรัฐบาลให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

อุดหนุนให้อ าเภอเมือง
อุดรธานีด าเนินการตาม
นโยบายปราบปราม  
ยาเสพติดของรัฐบาล  
ให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

28. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
ซอยขวัญ
เขื่อน  
(ฝั่งซ้าย) 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

200,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน  
- เพื่อเป็นการปูองกันน้ าท่วมขัง
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจ่ัน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.35 ม. ยาว 80 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
(ฝั่งซ้าย) 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

29. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล.  
ซอย 4 - 5 
ชุมชนยาน
เกราะ 

 290,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบล 
บ้านจ่ัน  
- เพื่อเป็นการปูองกันน้ าท่วมขัง
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจ่ัน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.35 ม. ยาว 114 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
( 2 ข้าง ) ซอย 4 - 5 
ชุมชนยานเกราะ 

30. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
ซอยยาน
เกราะ 5 
(ด้านขวา) 
ชุมชนยาน
เกราะ 

 500,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน  
- เพื่อเป็นการปูองกันน้ าท่วมขัง
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจ่ัน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.35 ม.ยาว 200 ม. 
พร้อมฝาเหล็กตะแกรง 
ซอยยานเกราะ 5 
(ด้านขวา)  
ชุมชนยานเกราะ 

31. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการค่า
ส ารวจ และ
รังวัดที่ดิน
สาธารณประ
โยชน์ 

 20,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจและ
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ส ารวจและรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในเขต
เทศบาล 

32. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบเสียง
ตามสายและ
เพิ่มจุด
กระจายเสียง 

 10,000 - เพื่อซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สาย/ หอกระจายข่าวของ
เทศบาลและชุมชน  
- เพื่อขยายจุดเสียงตามสาย 
ในแต่ละชุมชน  

ชุมชนในเขตเทศบาล 

33. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า
และปักเสา
พาดสาย 
พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟูา
สาธารณะ
ถนนในเขต
เทศบาล 

 100,000 - เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ
สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในเวลากลางคืนได้  
- เพื่อการบริการสาธารณูปโภค
ด้านไฟฟูาสาธารณะครอบคลุม
พื้นที่ 

ท าการปักเสาคอนกรีต
พร้อมพาดสายและติดตั้ง
โคมไฟฟูาสาธารณะ  
ทุกชุมชนภายในเขต
เทศบาล จ านวน 10 
ชุมชน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

34. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ขยายเขต
ประปา 
ทุกชุมชนใน
เขตเทศบาล 

 100,000 - เพื่อให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคที่มีคุณภาพ  
- ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

ท าการขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาทุกชุมชนในเขต
เทศบาล จ านวน 10 
ชุมชน 

35. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
ดวงมณี  
ชุมชนบ้านจ่ัน 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

280,000 - เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน
มีถนนส าหรับสัญจรไปมาได้
สะดวก - เพื่อให้มีถนนที่เป็น
มาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 99 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม. 

36. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 
หนองกลิ้ง 
แยก 1 ชุมชน
สัมพันธ์สุข 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

190,000 - เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน
มีถนนส าหรับสัญจรไปมาได้
สะดวก  
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย  

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. 
และ กว้าง 4 ม.  
ยาว 14 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกว่า 341 ตร.ม. 

37. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 
สัมพันธ์สุข 9 
(ช่วงปลาย) 
ชุมชน 
สัมพันธ์สุข 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

125,000 - เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน
มีถนนส าหรับสัญจรไปมาได้
สะดวก  
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย  

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. 

38. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้าง  
รางระบายน้ า 
คสล. พร้อม
วางท่อ คสล. 
ถนนราชสุดา 
สัมพันธ์สุข 
(ฝั่งขวา) 
ชุมชน 
สัมพันธ์สุข 
 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

620,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน - เพื่อเป็นการปูองกัน
น้ าท่วมขังในเขตเทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน  

- ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง 0.70 ม. ยาว 
177 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.60 ม. 
จ านวน 7 ท่อน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

39. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนร่วมใจ 
ชุมชนดงเค็ง 2 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

900,000 - เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน
มีถนนส าหรับสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

- ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 6 ม.  
ยาว 445 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่า 2,670 ตร.ม. 

40. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คอนกรีตอัด
แรงส าเร็จรูป 
ซอย 
ประชาอุทิศ  
(ฝั่งซ้าย)  
ชุมชนบ้านจ่ัน 
 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

498,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน  
- เพื่อเป็นการปูองกันน้ าท่วมขัง
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจ่ัน  

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีต อัดแรงส าเร็จรูป 
ขนาดกว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. ยาว 178 ม. 
พร้อมฝาปิด คสล. 
ส าเร็จรูป (ฝั่งซ้าย)  
ชุมชนบ้านจ่ัน 

41. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล. ซอย
พรมมินทร์ 4 
ชุมชนดงเค็ง 
 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

187,500 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน  
- เพื่อเป็นการปูองกันน้ าท่วมขัง
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจ่ัน  

- ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
รางยาว 75 ม. ลึก 0.35 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ชุมชนดงเค็ง 

42. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ถนนวิเศษ
มงคล  
(เชื่อมทาง
รถไฟ) ชุมชน
ศรีพัฒนา 
 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

200,000 - เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน
มีถนนส าหรับสัญจรไปมาได้
สะดวก  
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย  

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 76 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
304 ตร.ม. พร้อมรื้อถอน
ถนนเดิม ชุมชนศรีพัฒนา 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

43. ยุทธศาสตร์
ด้านบริการ
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ซอย 8 ถนน
ศรีประจักษ์ 
ชุมชนศรี
ประจักษ์ 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

80,000 - เพื่อให้ประชาชนในเขตชุมชน
มีถนนส าหรับสัญจรไปมาได้
สะดวก  
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย  

- ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.50 ม.  
ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมดินลูกรัง 2 ข้างทาง 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 42 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกว่า 147 ตร.ม. 
ชุมชนศรีประจักษ์ 

44. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
จัดซ้ือวัสดุ-
อุปกรณ์ยา
และ
เวชภัณฑ์ 

 14,000 - เพื่อให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลแก่ประชาชน  
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ ยา
และเวชภัณฑ์  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

45. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ออกก าลัง
กายภายใน
ชุมชน 

 72,000 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้มีการออกก าลังกาย 
 - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง  

จัดกิจกรรมออกก าลังกาย
ให้แก่ประชาชนทุกชุมชน 

46. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการเฝูา
ระวังความ
ปลอดภัย
ด้าน
สุขาภิบาล
อาหาร 

 20,000 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารมีความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 

จัดอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
สุขาภิบาลอาหารอย่าง
ถูกต้อง 

47. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
ควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

 20,000 - เพื่อลดอัตราและปูองกันการ
เกิดโรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรม  
1. ออกพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง  
2. แจกทรายอะเบท  
3. ส ารวจลูกน้ า-ยุงลาย 
 

48. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
รณรงค์ฉีด
วัคซีน
ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 30,000 - เพื่อลดอัตราปุวยและปูองกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  
- เพื่อลดจ านวนสุนัขจรจัด  
- เพื่อปูองกันและควบคุมโรค
ระบาดในสัตว์เลี้ยง  

จัดกิจกรรม  
1.ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  
2.ท าหมันสุนัข-แมว  
3.ฉีดยาปูองกันเห็บหมัด
ในสัตว์เลี้ยง 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

49. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

โครงการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ด้านการดูแล
รักษาความ
สะอาด 

 541,000 - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในชุมชน 
- เพื่อใช้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

จ้างเหมาประชาชน
ภายในเขเทศบาลต าบล
บ้านจ่ันท าความสะอาด
ถนนและที่ทางสาธารณะ
ภายในชุมชน 

50. ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การปูองกัน
โรค 

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

 110,000 -เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น สปสช. 

สมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 

51. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
จัดซ้ือถังขยะ 

 470,000 - เพื่อรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในชุมชน 

จัดซ้ือถังขยะให้ประชาชน
และวางตามที่ทาง
สาธารณะ 

52. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการลด
และแยกขยะ
มูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิด
อย่างมีส่วน
ร่วมและน า
ขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ 

 30,000 - เพื่อลดปริมาณขยะและรักษา
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน  
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ลดขยะจากแหล่งก าเนิด  
- เพื่อสร้างเสริมจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะและใช้ประโยชน์
จากขยะ  
- เพื่อเพิ่มรายได้จากการ
จ าหน่ายขยะให้ครัวเรือน  
- เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 

มีการจัดการขยะมูลฝอย
คัดแยกขยะในครัวเรือน 
จัดกิจกรรมรณรงค์ 
การคัดแยกขยะในชุมชน  
จัดกิจกรรมขยะบันเทิง 
ฯลฯ 

53. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
อุดหนุน
เทศบาลนคร
อุดรธานีใน
การก าจัด
ขยะมูลฝอย
และการ
ก าจัดขยะติด
เชื้อในชุมชน  

 650,000 - เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
รักษาความสะอาดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

-เพื่ออุดหนุนเทศบาลนคร
อุดรธานี ในการก าจัดขยะ
มูลฝอยและการก าจัดขยะ
ติดเชื้อในชุมชน  
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

54. ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
หนองกลิ้ง 

 500,000 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะหนองกลิ้ง 
ให้ร่มรื่นและสวยงามเป็นที่ 
เชิดหน้าชูตา 

จัดสวนปลูกต้นไม้ ไม้ดอก 
ไม้ประดับ 

55. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
อบรมศึกษา 
ดูงานบุคลากร
ของเทศบาล 

 210,000 -เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดอบรมบุคลากร 
ศึกษาดูงานให้กับบุคลากร 

56. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
และบุคลากร
เทศบาล 

 30,000 -เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

จัดอบรมผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงานลูกจ้างของ
เทศบาล 

57. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
อบรม 
จริยธรรม
บุคลากร 

 50,000 - เพื่อให้บุคลากรได้มี คุณธรรม
จริยธรรม และ คุณประโยชน์ 
ในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติงาน 

จัดอบรมให้กับบุคลากร
ของเทศบาล 1 ครั้ง/ป ี

58. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ค่าตอบแทน
คณะกรรม 
การตรวจ
ประเมินผลงาน
ของพนักงาน
เทศบาล 

 30,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการในการตรวจ
ประเมินผลงานของพนักงาน
เทศบาล/สอบคัดเลือก/
คัดเลือกของพนักงานเทศบาล 
ฯลฯ 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการในการ
ตรวจประเมินผลงานของ
พนักงานฯ จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

59. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
วัดติดตาม
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
และการ
ให้บริการ
ประชาชนของ
เทศบาล 

 30,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ศึกษาวิจัยการวัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การให้บริการของเทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
หน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกศึกษาวิจัยการวัด
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของเทศบาล 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

60. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 600,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

61. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
อบรม
เก่ียวกับ
กฎหมาย
เลือกตั้ง 

 50,000 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้
ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

62. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 30,000 - เพื่อก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาเทศบาล  
- เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปฏิบัติงาน  

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี จ านวน 50 เล่ม 

63. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ประชาคม
เพื่อจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 40,000 -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและ ได้พัฒนาตรง
กับปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชน 

จัดประชาคมเพื่อท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
จ านวน 10 ชุมชน 

64. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการค่า
เช่า web 
server พื้นที่
เก็บเว็บไซต์
เทศบาล
ต าบลบ้านจ่ัน 

 9,095 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

65. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติ
ราชการอัน
เป็น
ประโยชน์แก่
องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น  

 130,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจ้าง,
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และอ่ืน ๆ  

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง,คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง,
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ตามระเบียบก าหนด
จ านวน 5 ครั้ง/ป ี
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

66. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภา
พด้านการ
จัดเก็บ
รายได้และ
แผนที่ภาษีฯ 

 30,000 -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการน า
องค์ความรู้ที่รับจากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาการท างานหรือ
เผยแพร่และส่งเสริมให้มี
ผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมมือ
น าเสนอแนวทางในการจัดเก็บ
รายได้ให้เพิ่มมากขึ้นจากแหล่ง
ที่ได้ไปศึกษาดูงาน 

จัดการอบรมและศึกษา 
ดูงานให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา,พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
ที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ
ภาษี,แผนที่ภาษีของ
เทศบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ
การจัดเก็บรายได้และ
แผนที่ภาษีจ านวน 30 คน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

67. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 10,000 - เพื่อเป็นการพัฒนาระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่
ทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่าง
ดียิ่งขึ้นรวมทั้งไม่มีข้อมูลอยู่ใน
ข่ายเสียภาษีที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเก่ียวข้องกับ
ข้อมูลปูายข้อมูลโรงเรือน 
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

68. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ออกบริการ
จัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

 10,000 - เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนผู้ช าระภาษีให้กับ
เทศบาลให้ทันภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด  
- เพื่อเป็นการบริการและ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการ/ผู้ช าระภาษี  
- เพื่อเป็นการบริการเชิงรุก 
ที่มิให้เกิดลูกหน้ีภาษีค้างช าระ 

ออกให้บริการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นรวมทั้งติดตาม 
เร่งรัด จัดเก็บภาษีที่ค้าง
ช าระภายในเขตเทศบาล 

69. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

 15,000 เพื่ออุดหนุนให้ เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
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การใช้จา่ยงบประมาณ 
             เทศบาลต าบลบ้านจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม เทศบัญญัติงบประมาณ     
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 14,471,049 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 42 โครงการ จ านวนเงิน 14,471,049 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 22,800 1 22,800 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

14 9,428,927.59 14 9,428,927.59 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบ
สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1 46,678 1 46,678 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

12 3,012,977 12 3,012,977 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการปูองกันโรค 4 498,244 4 498,244 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1,249,509 4 1,249,509 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ 6 211,913 6 211,913 

รวม 42 14,471,048.59 42 14,471,048.59 

            รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลบ้านจั่น ที่มีการก่อหนี้ผกูพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดงันี้  

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
1. ยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพระยะสั้น 
(การท าขนม
มงคล) 

 30,000 390 สัญญา
เลขที่ 
193/62 

22/03/2562 7 

  7,500 สัญญา 
เลขที่ 
192/62 

22/03/2562 7 

  14,910 สัญญา
เลขที่ 
305/2562 

22/03/2562 5 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 172,458 18,369.18 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
7/62 
(34/62) 

01/10/2561 21 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  10,541.16 ใบสั่งจ้าง 

เลขที่ 
110/2562 

30/11/2561 18 

  12,298.02 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
159/62 

28/12/2561 21 

  11,126.78 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
206/2562 

01/02/2562 19 

  34,799 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 
258/62 

28/02/2562 50 

  9,369.92 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 
391/62 

15/05/2562 16 

  40,348.56 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
429/2562 

11/06/2562 60 

  10,087.14 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
429/62 

01/08/2562 31 

  10,087.14 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 
429/2562 

01/09/2562 30 

  11,417.20 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่
597/2562 

12/10/2562 20 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 441,000 105,300 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
124/62 

01/10/2561 65 

  115,420 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
312/62 

02/01/2562 65 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  108,580 ฎีกาเบิก

เงิน เลขที ่
626/62 

01/04/2562 61 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
เสริม(นม) 
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 2 
โรงเรียน 

 402,402 44,675.66 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
8/62 
(35/62) 

01/10/2561 21 

  23,569.56 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
111/2562 

30/11/2561 18 

  28,517.72 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
57/62 

01/11/2561 22 

  11,725.56 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
56/62 

01/11/2561 22 

  26,668.74 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
160/62 

28/12/2561 21 

  24,128.86 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
207/2562 

01/02/2562 19 

  99,611.16 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 
257/2562 

28/02/2562 50 

  20,319.04 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 
392/2562 

15/05/2562 16 

  43,410.63 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
530/2562 

11/06/2562 60 

  27,083.28 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 
430/2562 

01/08/2550 31 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  27,083.28 ใบสั่งซ้ือ 

เลขที่ 
430/2562 

01/09/2562 30 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐานของ
เทศบาลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนา 

 10,000 390 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
90/62 

15/01/2562 7 

  6,000 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
91/62 

15/01/2562 7 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณี วันลอย
กระทง 

 130,000 82,380 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
B00007/6
2 (82/62) 

20/11/2561 1 

  12,740 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
116/62 

19/11/2561 7 

  23,500 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
118/62 

19/11/2561 7 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน 
รัฐพิธี 

 2,000 1,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
66/62 

28/11/2561 1 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา  

 20,000 20,000 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
B00070/6
2 

10/07/2562 1 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
วันเด็กแห่งชาติ 

 80,000 5,330 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
92/62 

10/01/2562 5 



69 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
10. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

 50,000 44,000 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
43/62 

05/04/2562 1 

  5,850 สัญญา
เลขที่ 
215/62 

05/04/2562 7 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

 6,709,200 328,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1/62 

08/10/2561 1 

  177,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
4/62 

08/10/2561 1 

  187,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
51/62 

05/11/2561 1 

  324,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
48/62 

05/11/2561 1 

  317,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
106/62 

04/12/2561 1 

  193,700 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
109/62 

04/12/2561 1 

  315,500 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
201/62 

02/01/2562 1 

  196,900 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
204/62 

02/01/2562 1 

  310,300 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
322/62 

05/02/2562 1 



70 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  205,100 ฎีกาเบิก

เงิน เลขที ่
327/62 

05/02/2562 1 

  207,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที่
440/62 

04/03/2562 1 

  306,200 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
437/62 

04/03/2562 1 

  308,100 สัญญายืม
เงินเลขที่ 
40/62 

03/04/2562 1 

  208,100 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
539/62 

03/04/2562 1 

  210,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
642/62 

29/04/2562 1 

  305,900 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
48/62 

29/04/2562 1 

  209,900 ฎีกาเบิก
เงินเลขที่ 
761/62 

04/06/2562 1 

  306,300 สัญญายืม
เงินเลขที่ 
758/62 

04/06/2562 1 

  212,200 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
852 

03/07/2562 1 

  304,400 สัญญาเงิน
ยืมเลขที่ 
67/62 

03/07/2562 1 

  212,500 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
960/62 

05/08/2562 1 



71 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  300,900 สัญญาเงิน

ยืม เลขที ่
B00071/6
2 

05/08/2562 1 

  302,100 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
B00083/6
2 

04/09/2562 1 

  215,500 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1082/62 

04/09/2562 1 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

 1,632,000 65,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
2/62 

08/10/2561 1 

  52,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
5/62 

08/10/2561 1 

  52,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
52/62 

05/11/2561 1 

  64,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
49/62 

05/11/2561 1 

  64,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
107/62 

04/12/2561 1 

  52,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
110/62 

04/12/2561 1 

  53,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
205/62 

02/01/2562 1 

  64,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
202/62 

02/01/2562 1 



72 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  54,400 ฎีกาเบิก

เงิน เลขที ่
325/62 

05/02/2562 1 

  65,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
323/62 

05/02/2562 1 

  66,400 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
438/62 

04/03/2562 1 

  53,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
441/62 

04/03/2562 1 

  66,400 สัญญายืม
เงินเลขที่ 
41/62 

03/04/2562 1 

  52,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
540/62 

03/04/2562 1 

  52,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
643/62 

29/04/2562 1 

  66,400 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
49/62 

29/04/2562 1 

  53,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
762/62 

04/06/2562 1 

  66,400 สัญญาเงิน
ยืมเลขที่ 
57/62 

04/06/2562 1 

  54,400 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
854/62 

03/07/2562 1 

  65,600 สัญญาเงิน
ยืมเลขที่ 
68/62 

03/07/2562 1 



73 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  56,000 ฎีกาเบิก

เงิน เลขที ่
961/62 

05/08/2562 1 

  64,800 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
B00072/6
2 

05/08/2562 1 

  67,200 สัญญาเงิน
ยืมเลขที่ 
84/62 

04/09/2562 1 

  58,400 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1083/62 

04/09/2562 1 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ 

 60,000 3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
3/62 

08/10/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
50/62 

05/11/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
108/62 

04/12/2561 1 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
203/62 

02/01/2562 1 

  4,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
324/62 

05/02/2562 1 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
439/62 

04/03/2562 1 

  1,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
442/62 

04/03/2562 1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  1,000 ฎีกาเบิก

เงิน เลขที ่
541/62 

03/04/2562 1 

  3,000 สัญญายืม
เงินเลขที่ 
542/62 

03/04/2562 1 

  1,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
644/62 

29/03/2562 1 

  3,000 สัญญายืม
เงินเลขที่ 
50/62 

29/04/2562 1 

  1,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
763/62 

04/06/2562 1 

  3,000 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
58/62 

04/06/2562 1 

  1,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
962/62 

05/08/2562 1 

  3,000 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
B00073/ 
62 
 

05/08/2562 1 

  3,000 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
B00085/ 
62 
 

04/09/2562 1 

  1,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1084/62 
 

04/09/2562 1 



75 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
14. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุนสมทบ
อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 2 
โรงเรียน 

 840,000 82,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
145/62 

16/05/2561 50 

  117,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
146/62 

16/05/2561 50 

  105,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
358/62 

02/01/2562 50 

  82,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
359/62 

02/01/2562 50 

  119,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที่
778/62 

01/05/2562 50 

  73,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
837/62 

16/05/2562 50 

  123,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1184/62 

01/07/2562 50 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
งานประจ าปีทุ่งศรี
เมือง 

 25,000 10,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
126/62 

03/12/2561 1 

16. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การ
จัดระเบยีบ
สังคม ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการปูองกัน
อุบัติเหตุจราจร 
บนท้องถนน 

 60,000 14,160 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
272/62 

27/12/2561 7 



76 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  975 ใบสั่งจ้าง 

57/62 
24/12/2561 5 

  6,546 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
209/62 

27/12/2561 7 

  500 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
257/62 

27/12/2561 7 

  6,645 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
574/62 

11/04/2562 7 

  1,050 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
630/62 

11/04/2562 1 

  1,832 ฎีกาเบิก
เงินเลขที่ 
605/62 

04/04/2562 7 

  1,050 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
630/62 

11/04/2562 7 

  13,920 ฎีกาเบิก
เงินเลขที่ 
672/62 

11/04/2562 7 

17. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
ซอยขวัญเขื่อน 
(ฝั่งซ้าย) 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

200,000 198,000 สัญญา
เลขที่ 
182/2562 

02/04/2562 60 

18. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. ซอย 4 - 5 
ชุมชนยานเกราะ 

 290,000 288,000 สัญญา 
เลขที่ 
153/62 

19/01/2562 45 

19. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
ซอยยานเกราะ 5 
(ด้านขวา) ชุมชน
ยานเกราะ 

 500,000 490,000 สัญญา 
เลขที่ 
144/62 

19/02/2562 45 



77 

 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
20. ยุทธศาสตร์ด้าน

บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายและ
เพิ่มจุดกระจาย
เสียง 

 10,000 200 สัญญา 
เลขที่ 
38/62 

29/11/2561 5 

21. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
ดวงมณี ชุมชน
บ้านจ่ัน 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

280,000 278,000 สัญญา
เลขที่ 
157/2562 

27/02/2562 60 

22. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
หนองกลิ้ง แยก 1 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

190,000 189,000 สัญญา
เลขที่ 
158/2562 

27/02/2562 60 

23. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
สัมพันธ์สุข 9  
(ช่วงปลาย) ชุมชน
สัมพันธ์สุข 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

125,000 124,000 สัญญา 
เลขที่ 
372/2562 

28/06/2562 33 

24. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า 
คสล. พร้อมวางท่อ 
คสล. ถนนราชสุดา  
สัมพันธ์สุข  
(ฝั่งขวา) ชุมชน
สัมพันธ์สุข 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

620,000 487,777 สัญญาจ้าง 
เลขที่ 
EB05/ 
2562 

23/08/2562 45 

25. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คอนกรีตอัดแรง
ส าเร็จรูป ซอย
ประชาอุทิศ  
(ฝั่งซ้าย) ชุมชน
บ้านจ่ัน 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

498,000 495,000 สัญญา
เลขที่ 
163/2562 

15/03/2562 60 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
26. ยุทธศาสตร์ด้าน

บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล.  
ซอยพรมมินทร์ 4 
ชุมชนดงเค็ง 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

187,500 186,000 สัญญาจ้าง 
เลขที่ 
181/2562 

02/04/2562 60 

27. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน
วิเศษมงคล (เชื่อม
ทางรถไฟ) ชุมชน
ศรีพัฒนา 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

200,000 198,000 สัญญา 
เลขที่ 
374/2562 

28/06/2562 33 

28. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 8 
ถนนศรีประจักษ์ 
ชุมชนศรีประจักษ์ 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

80,000 79,000 สัญญา
เลขที่ 
372/2562 

28/06/2562 33 

29. ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัย
และการปูองกัน
โรค 

โครงการส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ภายในชุมชน 

 72,000 3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
62/62 

01/10/2561 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที่
132/62 

01/11/2561 30 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
247/62 

01/12/2561 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
248/62 

01/12/2561 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
338/62 

01/01/2562 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
337/62 

01/01/2562 31 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  3,000 ฎีกาเบิก

เงิน เลขที่
462/62 

01/02/2562 28 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
463/62 

01/02/2562 28 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
547/62 

01/03/2562 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
548/62 

01/03/2562 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงินเลขที่ 
662/62 

01/04/2562 30 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที่
661/62 

01/04/2562 30 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
861/62 

01/06/2562 30 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
746/62 

01/05/2562 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
745/62 

01/05/2562 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
860/62 

01/06/2562 30 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
951/62 

01/07/2562 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
952/62 

01/07/2562 31 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  3,000 ฎีกาเบิก

เงิน เลขที ่
1067/62 

01/08/2562 31 

  3,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1066/62 

01/08/2562 31 

30. ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัย
และการปูองกัน
โรค 

โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 30,000 3,494 สัญญา 
เลขที่ 
CNTR-
0412/62 

03/09/2562 7 

  25,500 ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 
583/2562 

30/08/2562 5 

31. ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัย
และการปูองกัน
โรค 

โครงการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมด้านการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด 

 541,000 39,060 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
56/62 

01/10/2561 31 

  35,910 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
134/62 

01/11/2561 30 

  27,090 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
218/62 

01/12/2561 31 

  33,390 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
340/62 

01/01/2562 31 

  28,980 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
457/62 

01/02/2562 28 

  33,075 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
550/62 

01/03/2562 31 

  22,680 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
740/62 

01/05/2562 31 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  24,570 ฎีกาเบิก

เงิน เลขที ่
949/62 

01/07/2562 30 

  28,035 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
656/62 

01/04/2562 30 

  26,460 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1069/62 

01/08/2562 31 

32. ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัย
และการปูองกัน
โรค 

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

 110,000 110,000 ฎีกาเบิก
เงินเลขที่ 
519/62 

28/03/2562 1 

33. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดซ้ือ 
ถังขยะ 

 470,000 465,000 สัญญา
เลขที่ 
136/2562 

13/12/2561 45 

34. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการลดและ
แยกขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิด
อย่างมีส่วนร่วม
และน าขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน์ 

 30,000 900 สัญญา
เลขที่ 
270/62 

27/05/2562 2 

35. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอุดหนุน
เทศบาลนคร
อุดรธานีในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย
และการก าจัดขยะ
ติดเชื้อในชุมชน  

 650,000 191,457 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
521/62 

01/09/2561 90 

  2,500 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
520/62 

01/10/2561 150 

  99,652 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
666/62 

01/01/2562 60 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
36. ยุทธศาสตร์ด้าน

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
หนองกลิ้ง 

 500,000 490,000 สัญญา
เลขที่ 
137/2562 

11/01/2562 30 

37. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรม
จริยธรรมบุคลากร 

 50,000 390 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
834/62 

10/06/2562 5 

  5,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที่
833/62 

19/06/2562 5 

  1,000 สัญญา
เลขที่ 
316/62 

26/06/2562 3 

  22,500 สัญญาเงิน
ยืม เลขที ่
66/62 

26/06/2562 1 

38. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 30,000 800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
17/62 

19/10/2561 1 

  3,360 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
795/62 

13/06/2562 1 

  3,968 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
811/62 

10/06/2562 5 

39. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
ประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

 40,000 21,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
192/62 

24/12/2561 1 

  8,700 ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 
99/2562 

12/12/2561 5 

  2,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
200/62 

24/12/2561 1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  300 ใบสั่งจ้าง 

เลขที่ 
105/2562 

17/12/2561 5 

  2,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที่
770/62 

10/06/2562 1 

40. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารจัดการ 

โครงการค่าเช่า 
web server 
พื้นที่เก็บเว็บไซต์
เทศบาลต าบล
บ้านจ่ัน 

 9,095 9,095 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
283/62 

23/01/2562 1 

41. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  

 130,000 5,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
77/62 

08/11/2561 1 

  5,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
206/62 

27/12/2561 1 

  16,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
524/62 

29/03/2562 1 

  7,800 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
471/62 

11/03/2562 1 

  11,200 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
794/62 

13/06/2562 1 

  9,200 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
420/62 

21/02/2562 1 

  4,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
819/62 

17/06/2562 1 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่ง 
ที่มางบ 
ประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา 

การ 

ด าเนินงาน 
  3,900 ฎีกาเบิก

เงินเลขที่ 
818/62 

17/06/2562 1 

  5,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
921/62 

23/07/2562 1 

  7,200 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
915/62 

23/07/2562 1 

  15,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1058/62 

02/09/2562 1 

  15,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1009/62 

20/08/2562 1 

  5,100 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1076/62 

09/09/2562 1 

  3,600 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
1229/62 

30/09/2562 1 

42. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

 15,000 15,000 ฎีกาเบิก
เงิน เลขที ่
495/62 

25/03/2562 1 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
          1.1 สรปุคะแนนประเมินผลยทุธศาสตร์

คะแนน  คะแนน รอ้ยละของ
เต็ม  ทีไ่ด้ คะแนนเต็ม
20 18.86  94.30      
20 18.14  90.70      
60 56.39  93.98      
(10) 9.40    94.00       
(10) 9.40    94.00       
(10) 9.40    94.00       
(5) 4.60    92.00       
(5) 4.71    94.20       
(5) 4.73    94.60       
(5) 4.75    95.00       
(5) 4.75    95.00       
(5) 4.65    93.00       
100 93.39  93.39      

          1)  พบว่าประเด็น  ขอ้มูลสภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ได้คะแนนสูงสุด  18.86  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  94.30 ของคะแนนเต็มในประเด็น
ขอ้มูลสภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  และคิดเป็นร้อยละ  20.19  
ของคะแนนที่ได้ในภาพรวมทั้งหมด
          2)  พบว่าประเด็น  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้คะแนนต่่าสุด  18.14  คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ  90.70  ของคะแนนเต็มในประเด็น  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  และคิดเป็น
ร้อยละ  19.42  ของคะแนนที่ได้ในภาพรวมทั้งหมด

สว่นที ่3
ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล

    3.9 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ประเด็นพิจารณา

รวมคะแนน

1.  ขอ้มูลสภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
    3.4 วิสัยทัศน์
    3.5 กลยุทธ์
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
    3.8 แผนงาน
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          1.2  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
รอ้ยละ

คะแนน คะแนน ของ
เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน

เต็ม
ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 20 18.86 94.30   
(1) ขอ้มูลเกีย่วกบัด้านกายภาพ เชน่ ที่ต้ังของ
หมูบ่้าน/ชมุชน/ต่าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้่า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เชน่ เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ

(3) 2.79    93.00    

(2) ขอ้มูลเกีย่วกบัด้านการเมือง/การปกครอง 
เชน่ เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 
ประชากร เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกบัจ่านวนประชากร 
และชว่งอายุและจ่านวนประชากร ฯลฯ

(2) 1.94    97.00    

(3) ขอ้มูลเกีย่วกบัสภาพทางสังคม เชน่ การศึกษา
 สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ

(2) 1.93    96.50    

(4) ขอ้มูลเกีย่วกบัระบบบริการพื้นฐาน  เชน่ 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟา้ การประปา 

โทรศัพท์ ฯลฯ

(2) 1.96    98.00    

(5) ขอ้มูลเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ เชน่ 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อตุสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชพี แรงงาน ฯลฯ

(2) 1.91    95.50    

(6) ขอ้มูลเกีย่วกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เชน่ การนับถอืศาสนา ประเพณีและงานประจ่าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิน่ สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอืน่ ๆ

(2) 1.96    98.00    

(7) ขอ้มูลเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ น้่า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2) 1.85    92.50    

รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพ
ทัว่ไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

(8) การส่ารวจและจัดเกบ็ขอ้มูลเพื่อการจัดท่า
แผนพฒันาท้องถิน่หรือการใชข้อ้มูล จปฐ.

(2) 1.87    93.50    

(9) การประชมุประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ 
และการด่าเนินการประชมุประชาคมท้องถิน่ 
โดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกป้ัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแกป้ัญหา
ส่าหรับการพฒันาท้องถิน่ ตามอ่านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

(3) 2.65    88.33    

          1.3  การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ
รอ้ยละ

คะแนน คะแนน ของ
เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน

เต็ม
ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 20 18.14 90.70
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชือ่มโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ รวมถงึ
ความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0

(5)     4.67     93.40

(2) การวิเคราะห์การใชผั้งเมืองรวมหรือผังเมือง

เฉพาะและการบังคับใช ้ผลของการบังคับใช ้
สภาพการณ์ที่เกดิขึน้ต่อการพฒันาท้องถิน่

(3)     2.72     90.67

2. การวเิคราะห์
สภาวการณแ์ละ

ศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพ
ทัว่ไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น

(3)     2.67     89.00

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ ขอ้มูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชพี กลุ่มอาชพี 
กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชพีและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น

(3)     2.70     90.00

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นที่สีเขยีว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
ส่ิงที่เกดิขึน้ การประดิษฐ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อม
และการพฒันา

(3)     2.65     88.33

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการ
พฒันาในอนาคตของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด่าเนินงานได้แก ่ 
S-Strength (จุดแขง็) W-Weakness (จุดออ่น) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อปุสรรค)

(3)     2.73     91.00

2. การวเิคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศักยภาพ (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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          1.4  ยทุธศาสตร์
รอ้ยละ

คะแนน คะแนน ของ
เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน

เต็ม
3. ยทุธศาสตร์ ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 60 56.39 93.98   
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกจิ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิน่ ประเด็นปัญหา
การพฒันาและแนวทางการพฒันาที่สอดคล้อง
กบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และเชือ่มโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

(10) 9.40    94.00    

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจังหวัด

สอดคล้องและเชือ่มโยงกบัสภาพสังคม 
เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิน่ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชือ่มโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0

(10) 9.40    94.00    

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์พฒันากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0

(10) 9.40    94.00    

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถงึ
อนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกบัโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และสัมพนัธ์กบัโครงการ
พฒันาท้องถิน่

(5)     4.60     92.00

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

3. ยทุธศาสตร์(ต่อ)
3.5 กลยุทธ์

แสดงให้เห็นชอ่งทาง วิธีการ ภารกจิหรือส่ิงที่ต้อง
ท่าตามอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่จะน่าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถงึความชดัเจนในส่ิงที่จะด่าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นัน้

(5)     4.71     94.20



3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกดิขึน้ มุง่หมายส่ิงหนึง่ส่ิงใดที่ชดัเจน

(5)     4.73     94.60

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning)

ความมุง่มัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผน
พฒันาท้องถิน่เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซ่ึงเกดิจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน่าไปสู่ผลส่าเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)     4.75     95.00

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาในอนาคต
 ก่าหนดจุดมุง่หมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือ
แผนงานที่เกดิจากเป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่มีความชดัเจน น่าไปสู่การจัดท่า
โครงการพฒันาท้องถิน่ในแผนพฒันาท้องถิน่ 
โดยระบุแผนงานและความเชือ่มโยงดังกล่าว

(5)     4.75     95.00

รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

3.9 ความเชือ่มโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

ความเชือ่มโยงองค์รวมที่น่าไปสู่การพฒันา
ท้องถิน่ที่เกดิผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/
แผนพฒันาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

(5)     4.65     93.00

100 93.39 93.39   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์

รวมคะแนน
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
          2.1  สรปุคะแนนประเมินผลโครงการ

คะแนน คะแนน รอ้ยละของ
เต็ม ทีไ่ด้ คะแนนเต็ม
10 9.46   94.60        
10 9.45   94.50        
10 9.46   94.60        
10 9.55   95.50        
60 56.41 94.02        
(5) 4.68    93.60         
(5) 4.69    93.80         
(5) 4.67    93.40         

(5) 4.64    92.80         
(5) 4.67    93.40         

(5) 4.61    92.20         
(5) 4.71    94.20         
(5) 4.71    94.20         

(5) 4.81    96.20         
(5) 4.75    95.00         
(5) 4.72    94.40         

(5) 4.75    95.00         
100 94.33 94.33        

          1)  พบว่าประเด็น  แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา ได้คะแนนสูงสุด  9.55  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  95.50 ของคะแนนเต็มในประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 
และคิดเป็นร้อยละ  10.12 ของคะแนนที่ได้ในภาพรวมทั้งหมด
          2)  พบว่าประเด็น  โครงการพฒันา  ได้คะแนนต่่าสุด  56.41  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  94.02 
ของคะแนนเต็มในประเด็นโครงการพฒันา  และคิดเป็นร้อยละ 59.80 ของคะแนนที่ได้ในภาพรวมทั้งหมด

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและ สังคมแห่งชาติ
     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0
     5.7  โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวัด
     5.8  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ

5.  โครงการพฒันา  ประกอบด้วย

     5.2  ก่าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกบัโครงการ
     5.1  ความชดัเจนของชือ่โครงการ

     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน่าไปสู่
การต้ังงบประมาณได้ถกูต้อง
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเด็นพิจารณา

1.  การสรุปสถานการณ์การพฒันา
2.  การประเมินผลการน่าแผนพฒันาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ
3.  การประเมินผลการน่าแผนพฒันาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของ
     5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
     5.11 มีการก่าหนดตัวชีวั้ด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์

รวมคะแนน



93

          2.2  การสรปุสถานการณก์ารพัฒนา
รอ้ยละ

คะแนน คะแนน ของ
เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน

เต็ม
1. การสรปุ
สถานการณ์
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ใชก้ารวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/ Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อ
การพฒันา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)

10     9.46      94.60

          2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ
รอ้ยละ

คะแนน คะแนน ของ
เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน

เต็ม
2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปรมิาณ

1) การควบคุมที่มีการใชตั้วเลขต่าง ๆ เพื่อน่ามา
ใชวั้ดผลในเชงิปริมาณ เชน่ การวัดจ่านวน

โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ กคื็อผลผลิตนัน่เอง
ว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จ่านวนที่ด่าเนินการจริงตามที่ได้ก่าหนดไว้เท่าไหร่
 จ่านวนที่ไม่สามารถด่าเนินการได้มีจ่านวนเท่าไหร่
 สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพฒันาท้องถิน่ตามอ่านาจ
หน้าที่ที่ได้ก่าหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด่าเนินการในเชงิปริมาณ 
(Quantitative)

10     9.45      94.50

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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          2.4  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชงิ
คุณภาพ คือการน่าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใชเ้พื่อวัด
ว่าภารกจิ โครงการ กจิกรรม งานต่าง ๆ ที่
ด่าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ  ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ่านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพงึพอใจหรือไม่ ส่ิงของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด่าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถกูต้อง คงทนถาวร สามารถใชก้ารได้ตาม
วัตถปุระสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด่าเนินการ รวมถงึสามารถเทียบเคียงกบัส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด่าเนินการในเชงิคุณภาพ (Qualitative)

10     9.46      94.60

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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          2.5  แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

4.แผนงานและ
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในมิติต่าง ๆ จนน่าไปสู่การ
จัดท่าโครงการพฒันาท้องถิน่โดยใช ้SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand/Trend หรือหลักการ
บูรณาการ (Integration) กบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่มีพื้นที่ติดต่อกนั
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ

10     9.55      95.50

          2.6  โครงการพัฒนา

รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

5.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 60   56.41     94.02
5.1 ความชดัเจน
ของชือ่โครงการ

เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และด่าเนินการเพื่อให้การพฒันา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่ก่าหนดไว้ ชือ่โครงการมีความชดัเจน มุง่ไปเร่ือง
ใดเร่ืองหนึง่ อา่นแล้วเขา้ใจได้ว่าจะพฒันาอะไร
ในอนาคต

(5)     4.68      93.60

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ)
5.2 ก่าหนด
วัตถปุระสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ

มีวัตถปุระสงค์ชดัเจน (clear objective) 
โครงการต้องก่าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกบั
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกบัหลักการ
และเหตุผล วิธีการด่าเนินงานต้องสอดคล้องกบั
วัตถปุระสงค์มีความเป็นไปได้ชดัเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)     4.69      93.80

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชดัเจนน่าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถกูต้อง

สภาพที่อยากให้เกดิขึน้ในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถงึเป้าหมายต้องชดัเจน  สามารถระบุ
จ่านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด่าเนินงาน และ
ระยะเวลาด่าเนินงานอธิบายให้ชดัเจน
ว่าโครงการนีจ้ะท่าที่ไหน  เร่ิมต้นในชว่งเวลาใด
และจบลงเมือ่ไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชดัลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

(5)     4.67      93.40

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โครงการสอดคล้องกบั 
(1) ความมัน่คง 
(2) การสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
(3) การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กนัทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน

(5)     4.64      92.80

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ)
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกบั
แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน่าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพฒันา

(5)     4.67      93.40

(1) การยกระดับศักยภาพการแขง่ขนัและการ
หลุดพน้กบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพฒันาศักยภาพคนตามชว่งวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหล่ือมล่้าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชือ่มโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ)
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกบั 
Thailand 4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกบัการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกจิ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขบัเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรมท่าน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปล่ียน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชงิ
นวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศ
ด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขบัเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ รวมถงึโครงการ
ที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพฒันา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชงิ
เปรียบเทียบ เชน่ ด้านเกษตร เทคโนโลยีชวีภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)     4.61      92.20

5.7 โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพฒันาท้องถิน่มีความสอดคล้องกบัห้วง
ระยะเวลาของแผนพฒันาจังหวัดที่ได้ก่าหนดขึน้ 
เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาท้องถิน่เสมือนหนึง่การ
ขบัเคล่ือนการพฒันาจังหวัด 
ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกนัได้ 
นอกจากนีโ้ครงการพฒันาท้องถิน่ต้องเป็น
โครงการเชือ่มต่อหรือเดินทางไปด้วยกนักบั
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก่าหนดขึน้ที่เป็นปัจจุบัน

(5)     4.71      94.20

รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเด็นการพิจารณา
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ)
5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมัน่คง
 มัง่ค่ัง ย่ังยืนภายใต้
หลักประชารัฐ

เป็นโครงการที่ด่าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพยีงที่ประชาชนด่าเนินการเองหรือร่วม
ด่าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกดิ
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิน่มีความ
มัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถิน่ที่พฒันาแล้ว 
ด้วยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

(5)     4.71      94.20

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกบั
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค่านึงถงึหลัก
ส่าคัญ 5 ประการในการจัดท่าโครงการได้แก ่
(1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)

(5)     4.81      96.20

5.10 มีการประมาณ
การราคาถกูต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้
สอดคล้องกบัโครงการถกูต้องตามหลักวิชาการ
ทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิน่ 
มีความโปร่งใสในการก่าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชงิประจักษ์

(5)     4.75      95.00

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์
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รอ้ยละ
คะแนน คะแนน ของ

เต็ม ทีไ่ด้ คะแนน
เต็ม

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ)
5.11 มีการก่าหนด
ตัวชีวั้ด (KPI) และ

สอดคล้องกบั
วัตถปุระสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ

มีการก่าหนดดัชนีชีวั้ดผลงาน 
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใชบ้อกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบ้อกประสิทธิภาพ

(efficiency) ได้ เชน่ การก่าหนดความพงึพอใจ 
การก่าหนดร้อยละ การก่าหนดอนัเกดิจากผล
ของวัตถปุระสงค์ที่เกดิที่ส่ิงที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(5)     4.72      94.40

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกบั
วัตถปุระสงค์

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกดิขึน้ได้จริงจากการ
ด่าเนินการตามโครงการพฒันา ซ่ึงสอดคล้องกบั
วัตถปุระสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกดิขึน้
จะต้องเท่ากบัวัตถปุระสงค์หรือมากกว่า
วัตถปุระสงค์ ซ่ึงการเขยีนวัตถปุระสงค์
ควรค่านึงถงึ 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน

การด่าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส่าเร็จได้ 
(3) ระบุส่ิงที่ต้องการด่าเนินงานอย่างชดัเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกบัความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(5)     4.75      95.00

100   94.33     94.33

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์

รวมคะแนน
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1. สรปุผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม
สรุปการติดตามผลการด าเนินงานและการเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าป ี2562

 จ านวน

โครงการที่

ปรากฏอยู่

ในแผน

 จ านวน

โครงการที่ได้

ปฏิบัติจริง

 คิดเป็น

ร้อยละ

 จ านวน

โครงการที่

ไม่ได้

ด าเนินการ

 คิดเป็น

ร้อยละ

1. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ             3              2   66.67 1            33.33  
2. ด้านการพฒันาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปญัญาทอ้งถิน่           27            16   59.26 11          40.74  
3. ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย การจดัระเบยีบสังคม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            8              1   12.50 7            87.50  

4. ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ           69            12   17.39 57          82.61  
5. ด้านสุขภาพอนามัย และการปอ้งกนัโรค           21              5   23.81 16          76.19  
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม             9              4   44.44 5            55.56  
7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจดัการ           24              7   29.17 17          70.83  

รวม 161        47           29.19 114        70.81 

ส่วนที่ 4
สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จ านวนโครงการ ปี 2562

ยทุธศาสตร์

 -  20  40  60  80

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา… 

3. ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม … 

4. ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

5. ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 

แผนภูมิสรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปี 2562 

จ านวนโครงการ ปี 2562 จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ ปี 2562 จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 

จ านวนโครงการ ปี 2562 จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ 
ในแผน 
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จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ คิดเป็น

ที่ปรากฏอยูใ่นแผน ที่ได้ปฏิบัติจรงิ รอ้ยละ

1. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ 580,000.00          519,860.00          89.63      

2. ด้านการพฒันาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น       12,677,160.00 9,569,772.48        75.49      

3. ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย การจดัระเบียบสังคม   

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
820,000.00          45,628.00           5.56       

4. ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ       42,831,300.00 3,454,977.00        8.07       

5. ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกนัโรค 1,431,000.00        575,627.50          40.23      

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       31,845,000.00 1,149,414.50        3.61       

7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจดัการ 1,950,000.00        377,319.00          19.35      

รวม 92,134,460.00     15,692,598.48     17.03     

ยทุธศาสตร์

จ านวนงบประมาณ ปี 2562

 -   20,000,000  40,000,000  60,000,000

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา… 

3. ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม    … 

4. ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

5. ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 

แผนภูมิสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

จ านวนงบประมาณ ปี 2562 จ านวนงบประมาณ ที่ได้ปฏิบัติจริง 

จ านวนงบประมาณ ปี 2562 จ านวนงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
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จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2562 สรุปได้ดังน้ี 
1. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2562 จ านวน 161 โครงการ ได้ปฏิบัติจริง

จ านวน 47 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 29.19 ของโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2562 และ
จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปี 2562 จ านวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.81 ของโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2562 

2. จ านวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ปี 2562  จ านวน  92,134,460  บาท  
ได้ปฏิบัติจริงจ านวน 15,692,598.48 บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.03 ของงบประมาณปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ปี 2562 และจ านวนงบประมาณที่ไม่ได้ด าเนินการ ปี 2562 จ านวน 76,441,861.52 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 82.97 ของโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2562 

การพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2562 ไปด าเนินการจริงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถ่ินไปด าเนินการจริง 
2  โครงการ  จาก  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.67 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการน าโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปด าเนินการจริง  16  โครงการ  จาก  27  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  59.26 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปด าเนินการจริง  4  โครงการ  จาก  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44.44 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ  มีการน าโครงการจากแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปด าเนินการจริง  7  โครงการ  จาก  24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  29.17 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค  มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปด าเนินการจริง  5  โครงการ  จาก  21  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23.81 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  มีการน าโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปด าเนินการจริง  12  โครงการ  จาก  69  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  17.39 

7. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปด าเนินการจริง  1  โครงการ  จาก  8  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  12.50 
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ปัญหาและอุปสรรค 
เทศบาลต าบลบ้านจั่นไม่สามารถด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนทุกโครงการ ตามที่

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เนื่องจากปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
1. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในงบประมาณบางโครงการไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากมีการโอนเงิน

งบประมาณไปจัดท าโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า 
2. บางโครงการเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ทันที  ต้องประสานงานและได้รับอนุมัติจาก

หน่วยงานอื่นก่อน ซึ่งค่อนข้างล่าช้า ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 
3. ถึงแม้เทศบาลจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากส่วนกลางมา แต่ก็

ล่าช้าและไม่สามารถด าเนินการได้ทันปีงบประมาณจึงตกเป็นเงินสะสม 
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะประเมินผลเป็นรายไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) ขอให้ทุกกอง 

ให้ความส าคัญในการประเมินผลและเชิญผู้อ านวยการกองเข้าร่วมประชุมช้ีแจงต่อคณะกรรมการ
ด้วยตนเองทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจเร่งด่วนใดๆ หรือมอบหมายผู้แทนที่ซึ่งสามารถตอบค าถาม
ของคณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมแทน 

2. การจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลของแต่ละหน่วงงานรายไตรมาส ขอให้หัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกองให้ความส าคัญในการตรวจสอบและประเมินผลก่อนให้เรียบร้อย ถูกต้องก่อน 
ที่จะน าส่งกองวิชาการและแผนงานตรวจสอบความถูกต้อง 

3. ก่อนด าเนินโครงการ/แผนงาน ถ้าเป็นไปได้ขอให้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจัน่เข้ารว่ม เพื่อติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 
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รายละเอียดประกอบการติดตามผลการด าเนินงานตามแบบ 3  ส่วนท่ี 2  ข้อ 1  จ านวนโครงการและ
ข้อ 2  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2562 

ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ท่ีสนองตอบต่อยุทธศาสตร์  7  ด้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ
 (บาท)   (บาท)  

1. โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น                   
(การท าขนมมงคล) 

   30,000.00      30,000.00    

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมกลุ่มสตรี  
กลุ่มอาชีพ และกลุม่ผูสู้งอายุ 

500,000.00    489,860.00    

รวม 530,000.00   519,860.00    

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1  แผนงานการศึกษา 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ 
 (บาท)   (บาท)  

1. โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กฯ 

172,458.00  156,152.66  (เบิกต่อเน่ือง) 

2. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ 441,000.00  436,610.00  (เบิกต่อเน่ือง) 

3. โครงการอาหารเสริม(นม)นกัเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล 2 โรงเรียน 

 402,402.00  396,160.82  (เบิกต่อเน่ือง) 

4. โครงการงบอุดหนุนสมทบอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จ านวน 2 แห่ง 

840,000.00  587,000.00  (เบิกต่อเน่ือง) 

รวม 1,855,860.00  1,575,923.48    
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2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ 
 (บาท)   (บาท)  

1. โครงการจัดเก็บข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน 
ของเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพฒันา 

        10,000.00           6,390.00    

2. โครงการจัดงานวันผูสู้งอายุ          5,000.00                   -      
รวม        15,000.00           6,390.00    

2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ 
 (บาท)   (บาท)  

1. โครงการประเพณีลอยกระทง       130,000.00        129,620.00    

2. จัดงานวันปิยมหาราช          1,000.00           1,000.00    

3. โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันเดก็แห่งชาติ         80,000.00          79,830.00    

4. โครงการสนับสนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมอืง         25,000.00          10,000.00    

5. โครงการจัดกจิกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์         50,000.00          49,813.00    

6. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา         20,000.00          19,996.00    

7. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ      
พระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ         
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

        51,000.00          51,000.00    

รวม       357,000.00        341,259.00    

2.4  แผนงานงบกลาง 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ 
 (บาท)   (บาท)  

1. โครงการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูสู้งอายุ     6,709,200.00      6,166,200.00  (เบิกต่อเน่ือง) 

2. โครงการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร     1,632,000.00      1,436,000.00  (เบิกต่อเน่ือง) 

3. โครงการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์         60,000.00          44,000.00  (เบิกต่อเน่ือง) 

รวม    8,401,200.00     7,646,200.00    

 
 
 



107 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการรักษาความเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ 
 (บาท)   (บาท)  

1. โครงการป้องกันอุบัตเิหตจุราจรบนท้องถนน         60,000.00          45,628.00    

รวม        60,000.00         45,628.00    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการบริการพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ  

(บาท)   
 จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหต ุ 

1. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายและเพิ่มจุดกระจาย
เสียง 

        10,000.00              200.00    

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอย 4-5 ชุมชนยานเกราะ 

      290,000.00        288,000.00    

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ซอยยานเกราะ 5 (ด้านขวา)       
ชุมชนยานเกราะ 

      500,000.00        490,000.00    

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก ซอยดวงมณี ชุมชนบ้านจั่น 

      280,000.00        278,000.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต      
เสริมเหล็ก  ซอยหนองกลิ้ง แยก 1      
ชุมชนสัมพันธ์สุข  

      190,000.00        189,000.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตอัดแรงส าเรจ็รปู ซอย
ประชาอุทิศ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนบ้านจั่น  

      498,000.00        495,000.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก            
ซอยพรมมินทร์ 4 (ฝั่งซ้าย)          
ชุมชนดงเค็ง    

      187,500.00        186,000.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 
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กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ  

(บาท)   
 จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหต ุ 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต       
เสริมเหล็ก ซอย 8 ถนนศรีประจักษ์ 
ชุมชนศรีประจักษ์  

        80,000.00          79,000.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต         
เสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์สุข 9        
(ช่วงปลาย) ชุมชนสมัพันธ์สุข  

      125,000.00        124,000.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนวิเศษมงคล       
(เช่ือมทางรถไฟ) ชุมชนศรีพฒันา  

      200,000.00        198,000.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

11. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหลก็เป็นผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนร่วมใจ 
ชุมชนดงเค็ง 2 

      900,000.00        640,000.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมวางทอ่ คสล.        
ถนนราชสุดา (ฝั่งขวา)          
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

      620,000.00        487,777.00  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

รวม    3,880,500.00     3,454,977.00    

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ 
 (บาท)   (บาท)  

1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ด้านการดูแลรักษาความสะอาด 

      541,000.00        367,290.00  (เบิกต่อเน่ือง) 

2. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายภายใน
ชุมชน 

        72,000.00          60,000.00  (เบิกต่อเน่ือง) 

3. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค      
พิษสุนัขบ้า 

        30,000.00          30,000.00    

4. โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ยาและ
เวชภัณฑ์ 

        14,000.00           8,337.50    

รวม       657,000.00        465,627.50    
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5.2  แผนงานงบกลาง 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ 
 (บาท)   (บาท)  

1. สมทบระบบหลกัประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน 

      110,000.00        110,000.00  (เบิกต่อเน่ือง) 

รวม       110,000.00        110,000.00    

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ   จ่ายจริง  

หมายเหต ุ 
 (บาท)   (บาท)  

1. โครงการปรบัปรุงภูมทิัศน์สวนสาธารณะ
หนองกลิ้ง 

      500,000.00        490,000.00    

2. โครงการจัดซื้อถงัขยะ       470,000.00        465,000.00    

3. โครงการลดและแยกขยะมลูฝอยจาก
แหล่งก าเนิดอย่างมสี่วนร่วมและน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ 

        30,000.00          30,000.00    

4. โครงการก าจัดขยะมลูฝอยและการก าจัดขยะ 
ติดเช้ือในชุมชน 

      650,000.00        164,414.50    

รวม    1,650,000.00     1,149,414.50    

ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ 
7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ  

(บาท)   
 จ่ายจริง   
(บาท) 

หมายเหต ุ

1. โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถ่ิน 

      130,000.00          98,300.00    

2. โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

        65,000.00          55,350.00    

3. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน         30,000.00          22,873.00    

4. โครงการค่าเช่า  web  server พื้นที่เก็บ
เว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านจั่น 

         9,095.00           9,095.00    
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กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
 งบประมาณ  

(บาท)   
 จ่ายจริง   
(บาท) 

หมายเหต ุ

5. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิารร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ 

        15,000.00          15,000.00    

6. โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร         50,000.00          28,690.00    

7. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร
ของเทศบาล 

      210,000.00        148,011.00    

รวม       509,095.00        377,319.00    

รวมท้ังสิ้น   18,025,655.00    15,692,598.48    
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แบบ ผ.08 
1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ  

(บาท)   
 จ่ายจริง   
(บาท) 

หมายเหต ุ

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน* จ านวน 1 เครื่อง  

        16,000.00          16,000.00    

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานส านักงาน * จ านวน 1 เครื่อง 

        16,000.00          16,000.00    

3. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง  Powered Mixer 
680 w (340 + 340 w) จ านวน 1 ชุด  

        46,500.00          46,500.00    

4. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน 2 เครื่อง 

         5,000.00           5,000.00    

5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 1 เครื่อง  

        21,000.00          21,000.00    

6. จัดซื้อถังน้ าเย็น สแตนเลส จ านวน 2 ถัง          10,000.00          10,000.00    

7. จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน  2 ถัง          24,000.00          24,000.00    

8. จัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทีย ูจ านวน 1 เครื่อง 

        32,400.00          32,400.00    

9. จัดซื้อตู้เหลก็ แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้          5,500.00           5,500.00    

10. จัดซื้อตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเลื่อน 
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตู ้

         5,100.00           5,100.00    

11. จัดซื้อกล้องวีดีโอ จ านวน 1 ตัว         25,000.00          24,990.00    

12. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน 

        48,500.00          48,500.00    

13. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว 

        13,600.00          11,990.00    

14. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้          5,500.00           5,500.00    

รวม       274,100.00        272,480.00    
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2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ  

(บาท) 
 จ่ายจริง   
(บาท) 

หมายเหต ุ

1. จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบตั้งพื้นทรงสงู  
จ านวน 2 เครื่อง  

         8,000.00           7,800.00    

2. จัดซื้อพัดลมดูด-เป่า อุตสาหกรรม         
พร้อมท่อลม จ านวน 2 เครื่อง 

        20,500.00          20,500.00    

3. จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์  
เครื่องยนตเ์บนซิน จ านวน 1 เครื่อง  

        27,500.00          27,000.00    

4. จัดซื้อชุดผจญเพลงิ (ชุดดับเพลิงภายใน
อาคาร) จ านวน 1 ชุด 

        80,000.00          78,000.00    

5. จัดซื้อบันไดดับเพลิง จ านวน 1 อัน          6,000.00           6,000.00    
6. จัดซื้อเครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดบั 

SVGA  ขนาด 3,000 ANSI Lumens  
จ านวน 1 เครื่อง 

        13,300.00          11,900.00    

รวม       155,300.00        151,200.00    

3.  แผนงานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ  

(บาท) 
 จ่ายจริง   
(บาท) 

หมายเหต ุ

1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครอืข่าย  
แบบมุมมองคงที่ ส าหรบัติดตั้งภายในอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรกัษาความปลอดภัยทั่วไป  
จ านวน  2 ชุด 

       46,000.00         46,000.00    

รวม        46,000.00         46,000.00    
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4.  แผนงานสาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ  

(บาท) 
 จ่ายจริง   
(บาท) 

หมายเหต ุ

1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 10 เครื่อง 

       95,000.00         79,750.00    

2. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
หรือก าลังเครือ่งยนต์สงูสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน 

   2,400,000.00     2,378,900.00    

รวม    2,495,000.00     2,458,650.00    

5.   แผนงานเคหะและชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ  

(บาท) 
 จ่ายจริง   
(บาท) 

หมายเหต ุ

1. จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส  
ขนาด 50 KVA พร้อมติดตั้งและรื้อถอน  

      101,000.00         94,160.00    

รวม       101,000.00         94,160.00    

6.   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
 งบประมาณ  

(บาท) 
 จ่ายจริง   
(บาท) 

หมายเหต ุ

1. จัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตัว 

       13,400.00         13,400.00    

2. จัดซื้อเก้าอี้พนักพงิ แบบมลี้อ จ านวน 2 ตัว          3,400.00           3,400.00    

3. จัดซื้อพัดลมติดผนงั ขนาด 16 นิ้ว       
จ านวน 4 เครื่อง 

         6,000.00           6,000.00    

รวม        22,800.00         22,800.00    

รวมท้ังสิ้น    3,094,200.00     3,045,290.00    

 


