
 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านจั่น 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ น   
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน      
“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

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

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น  
"เมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล  พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น  
1. สร้างเสริมครอบครัวให้อยู่อย่างวิถีไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย มีการเกื้อกูลกันในสังคม พึ่งพาตนเอง

ได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคม และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  
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     2. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มียาเสพติดในชุมชน  
     3. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ตามแนวทางในพระราชดำริ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
     4. สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยเพียงพอแก่ความต้องการและ     
การวางผังเมืองภายในชุมชนให้ได้สัดส่วนและเหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้อย่าง
สะดวกสบาย  
     5. สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ได้รับบริการ รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้องมีการจัดการโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทันสถานการณ์และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านจั่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้        
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
     ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
     ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 

ง. การวางแผน 

     เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด

เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 

ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

     เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการ 

ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2 530,000 3 580,000 8 750,000 8 750,000 8 750,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

26 11,293,160 27 12,587,160 35 15,931,160 34 16,035,160 34 17,015,560 

ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความเรยีบร้อย 
การจัดระเบียบ
สังคม 
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6 570,000 6 570,000 8 710,000 7 2,010,000 6 360,000 

ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

21 5,675,000 24 12,990,500 33 12,925,000 50 37,999,000 26 23,912,000 

ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ
การป้องกันโรค 

20 1,331,000 20 1,331,000 23 1,457,000 23 1,457,000 22 1,427,000 

ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 845,000 6 845,000 6 845,000 6 845,000 7 1,145,000 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การปกครอง
การบริหาร
จัดการ 

22 1,875,000 21 1,855,000 23 2,555,000 23 2,555,000 22 2,055,000 

รวม 103 22,119,160 107 30,758,660 136 35,173,160 151 61,651,160 125 46,664,560 

 

 

 



-4- 
    จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน     
เทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 16,298,316.60 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 12,436,598 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5 60,000 

ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 9 1,722,058.60 
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 17 869,660 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 693,000 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 12 517,000 

รวม 67 16,298,316.60 
 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการแปรรูป
อาหารการทำ 
ถั่วตัด 

0 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อเป็นการ
ประกอบอาชีพ
เสรมิ เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการ 
แปรรูปอาหาร 

- จัดอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี  
กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนท่ัวไป 
ที่สนใจ  
จำนวน 50 คน 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไป
ให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจ
สามารถนำไป
ปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข  

- จัดอบรม
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชนท่ัวไป 
- ทำของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น 
น้ำยาล้างจาน  
น้ำยาซักผ้า น้ำยา
ปรับผ้านุม่ ฯลฯ 
จำนวน 50 คน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

515,459 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  

-จัดซื้ออาหารเสรมิ 
(นม) (กล่องละ 
7.37 บาท)  
จำนวน 100 คน 
รวม 280 วัน 

4.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

571,100 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้นักเรียน
เด็กเล็กไดร้ับ
อาหารอย่างถูก
สขุลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

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

5.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
เสรมิ(นม) 
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 2 
โรงเรียน 

515,459 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหาร
เสรมิ(นม) ให้กับ
นักเรียน
ระดับประถมใน
เขตเทศบาล 

-สนับสนุนโครงการ
อาหารเสริม (นม) 
แก่นักเรียนในเขต  
2 โรงเรียน จำนวน 
224 คน 

6.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการหนจู๋า  
รู้ไว้ จะปลอดภยั
จากการจมน้ำ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้เด็ก
สามารถเอาตัว
รอดจากการ
จมน้ำ 

- จัดกิจกรรมให้
ความรู้และสอน
ทักษะเกี่ยวกับการ
เอาตัวรอดจากการ
จมน้ำ 

7.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุนสมทบ
อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล  
2 โรงเรียน 

796,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันแก่
นักเรียนในเขต 
2 โรงเรียน 

-สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันแก่
นักเรียนในเขต 2 
โรงเรียน จำนวน 2 
ครั้ง/ป ี

8.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน 
วันผู้สูงอาย ุ

0 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อจัด
กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  

- จัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จำนวน  
1 ครั้ง/ปี 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

9.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดัทำ 
แผนแม่บทชุมชน 

780 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้ทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนอย่าง
แท้จริงโดย
กระบวนการคดิ
ของชุมชนเอง 

- จัดทำแผนแม่บท
ชุมชน 10 ชุมชน 

10.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสตรี 
กิจกรรมวันสตรี
สากล 

0 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากล 
เสรมิสร้างให้
ความสำคญักับ
บทบาทของสตร ี

-จัดกิจกรรมวันสตรี
สากลให้กับสตรีใน
พื้นที่เทศบาล 
จำนวน 50 คน 

11.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

0 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  

-จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องต่างๆ 
อย่างรอบด้าน  
การทำกิจกรรมกลุม่ 
การปฏิบัติ การอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
จำนวน 50 คน  

12.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณี
วันสงกรานต ์

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามได้แสดงออก
ถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อ
ผู้สูงอาย ุ

- จัดกิจกรรม
บายศรสีู่ขวัญรดน้ำ
ดำหัวขอพรจาก
ผู้สูงอายุ  
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

13.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

99,200 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อเป็นการ
รักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีลอย
กระทงให้
ประชาชนได้
แสดงออกซึ่ง
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

-จัดกิจกรรมงาน
ลอยกระทงจำนวน 
1 ครั้ง/ปี 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

14.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อเป็นการ
รักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาให้
ประชาชนได้
แสดงออกซึ่ง
วัฒนธรรมอันด ี

จัดกิจกรรมให้มี
ขบวนแห่เทียน
พรรษาถวายวัด 
ในชุมชน  
จำนวน 2 วัด 

15.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรมเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาต ิ

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงาน
วันเด็กใหเ้ด็กกล้า
แสดงออก กล้าคดิ 
กล้าทำ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ จำนวน 1 
ครั้ง/ป ี

16.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชน
และเยาวชนต้าน
ยาเสพตดิ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสรมิให้
เยาวชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัยมีน้ำใจ 
เป็นนักกีฬา  
-เพื่อส่งเสรมิการ
ออกกำลังกาย  
-เสริมสรา้งความ
สามัคคีในหมู่
คณะให้มีการ
ทำงานร่วมกัน 

- จัดแข่งขันฟุตบอล
ประชาชน จำนวน 
1 ครั้ง/ปี 

17.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
กีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 
ของแต่ละชุมชน 

จัดกิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

18.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวัด 
ประชา รัฐ  
สร้างสุขฯ 

19,400 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้
ประชาชนในเขต
พร้อมใจกัน 
ร่วมทำกิจกรรม
ซึ่งวัดเป็น
ศูนย์กลาง 

จัดกิจกรรม 5ส /
ปลูกต้นไม้ให้กับวัด 
จำนวน 2 แห่ง 



-8- 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

19.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
งานประจำปีทุ่งศรี
เมือง 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนจัด
กิจกรรมฯ ดังนี้ 
1.เพื่ออุดหนุน
งานประจำป ี
ทุ่งศรีเมืองและ
สนับสนุนขบวน
แห่ฯ จำนวน 
20,000 บาท  
2.สนับสนุนการ
จัดทำป้ายขบวนฯ 
จำนวน 5,000 
บาท 

-อุดหนุนให้ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองอุดรธานี 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

20.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

7,908,000 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ  
- เพื่อลดภาระ
ทางสังคมและ
ครอบครัว
ตลอดจนสร้าง
ความอบอุ่นแก่
ผู้สูงอายุ  

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลที่ได้รับจาก
งบประมาณของ
เทศบาล มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

21.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพ ผู้พิการ 

1,939,200 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของคนพิการ  
- เพื่อลดภาระ
ทางสังคมและ
ครอบครัว
ตลอดจนสร้าง
ความอบอุ่น 
แก่ผู้พิการ  

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

22.  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

72,000 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ลดภาระทาง
สังคม และ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส ์

- ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล รวมที่ได้รับ 
อุดหนุนมา รายเดมิ 
6 คน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

23.  ยุทธศาสตร ์
ด้านการรักษา 
ความเรยีบร้อย  
การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจดังาน 
วัน อปพร. 

0 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อให้ อปพร. 
ได้จัดกจิกรรม 
ที่เกิดประโยชน์
ต่อส่วนร่วม  
-เพื่อเชิดชู
ความสำคญัของ 
อปพร. เพิ่มขวัญ
และกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

- จัดงาน อปพร. 
โดยจดัให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้
สาธารณชนไดร้ับรู้
ถึงบทบาท หน้าที่ 
ความเสยีสละอุทิศ
ตนของสมาชิก  
อปพร.  
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

24.  ยุทธศาสตร ์
ด้านการรักษา 
ความเรยีบร้อย  
การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร 
บนท้องถนน 

60,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่ออำนวย
ความสะดวก
และให้บริการ
ให้กับผู้ใช้รถใช้
ถนนให้มีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

- จัดตั้งจุดตรวจ  
จุดบริการอำนวย
ความสะดวก
ระหว่างการเดินทาง
ในช่วงเทศกาล 
จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

25.  ยุทธศาสตร ์
ด้านการรักษา 
ความเรยีบร้อย  
การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

0 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย พร้อมอบรม
ให้ความรู้  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ 
และพนักงาน
เทศบาลฯ จำนวน 
100 คน 

26.  ยุทธศาสตร ์
ด้านการรักษา 
ความเรยีบร้อย  
การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรม
หน่วยเฉพาะกิจ
ดับเพลิงกู้ภัย
เทศบาลตำบล 
บ้านจั่น 

0 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร
เทศบาลที่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้านการ
ดับเพลิงกู้ภัย 
ให้มีความรู้
ความสามารถ 
ในการออกเผชิญ
เหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-บุคลากรงาน
ป้องกันฯและ ผูม้ี
คำสั่งปฏิบัตหิน้าท่ี
ประจำศูนย์ดับเพลิง
เทศบาลตำบล 
บ้านจั่น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

27.  ยุทธศาสตร ์
ด้านการรักษา 
ความเรยีบร้อย  
การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการป้องกัน
ปราบปราม 
ยาเสพตดิ 
(อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองอุดรธานี) 

0 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่ออุดหนุนให้
อำเภอเมือง
อุดรธานี
ดำเนินการตาม
นโยบาย
ปราบปราม  
ยาเสพตดิของ
รัฐบาลให้
สัมฤทธ์ิผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

อุดหนุนให้อำเภอ
เมืองอุดรธานี
ดำเนินการตาม
นโยบายปราบปราม 
ยาเสพตดิของ
รัฐบาล ให้สมัฤทธ์ิ
ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

28.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้  
ซอยมุลาลี  
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

370,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วม
ขังในเขต
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.35 ม. 
ยาว 148 ม. พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก (ข้าง
ซ้าย) ซอยมุลาลี 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

29.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการค่าสำรวจ 
และรังวัดทีด่ิน
สาธารณประโยชน์ 

18,300 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อจ่ายเป็น
ค่าสำรวจและ
รังวัดที่ดินสา
ธารณ 
ประโยชน ์

- สำรวจและรังวัด
ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ในเขตเทศบาล 

30.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายและ
เพิ่มจุดกระจาย
เสียง 

147,758.60 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อซ่อมแซม
ระบบเสียง 
ตามสาย/ หอ
กระจายข่าวของ
เทศบาลและ
ชุมชน  
- เพื่อขยายจุด
เสียงตามสายใน
แต่ละชุมชน 

- ชุมชนในเขต
เทศบาล 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

31.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า แรงต่ำและ
ปักเสาพาดสาย 
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนในเขต
เทศบาล 

97,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้มีแสง
สว่างเพียงพอ
สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในเวลา
กลางคืนได้  
- เพื่อการบริการ
สาธารณูปโภค
ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ
ครอบคลมุพื้นท่ี  

- ทำการปักเสา
คอนกรีตพร้อมพาด
สายและตดิตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  
ทุกชุมชนภายในเขต
เทศบาล จำนวน 10 
ชุมชน 

32.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ประปาทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล 

100,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้มีน้ำ 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคทีม่ี
คุณภาพ  
- ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ำประปาใช้ 
ทุกครัวเรือน  

- ทำการขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา 
ทุกชุมชน ในเขต
เทศบาล จำนวน 10 
ชุมชน 

33.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Box Culvert) 
ถนนยานเกราะ 
ชุมชนยานเกราะ 

0 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำใน
เขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วม
ขังในเขต
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
(Box Culvert) 
ขนาดกว้าง 1.80 ม. 
สูง 1.80 ม. จำนวน 
2 ช่อง ยาว 12 ม. 
ถนนยานเกราะ 
ชุมชนยานเกราะ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

34.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายซอย
ชานเมือง 2  
ชุมชนชานเมือง 

495,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำใน
เขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น - 
เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วม
ขังในเขต
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.40 ม. 
จำนวน 189 ท่อน 
พร้อม บ่อพัก คสล. 
สำหรับท่อ 0.40 ม. 
จำนวน 21 บ่อ และ
รางวี คสล. ยาว 
189 ม.  
(2 ข้าง) สายซอย
ชานเมือง 2 ชุมชน
ชานเมือง  

35.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายถนน 
โนนภู่ทอง  
(ฝั่งซ้าย)  
เชื่อมลำห้วยน้ำขุ่น 
ชุมชนศรีประจักษ ์

494,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำใน
เขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น - 
เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วม
ขังในเขต
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.60 ม. 
จำนวน 138 ท่อน 
พร้อม บ่อพัก คสล. 
สำหรับท่อ 0.60 ม. 
จำนวน 17 บ่อ และ
รางวี คสล. ยาว 
138 ม. สายถนน
โนนภู่ทอง  
(ฝั่งซ้าย)  
ชุมชนศรีประจักษ ์
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนพัฒนา  
สายลาดเนิน 
ชุมชนบ้านจั่น 

0 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้
ประชาชนในเขต
ชุมชนมีถนน
สำหรับสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย  

ช่วงที่ 1 -ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 
175 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 875 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 – ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ขนาด
กว้าง 9 ม. ยาว 357 
ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 3,213 ตร.ม. 
ถนนพัฒนาสายลาด
เนิน ชุมชนบ้านจั่น 

37.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย
ภายในชุมชน 

36,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดม้ี
การออกกำลงั
กาย - เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง  

- จัดกิจกรรมออก
กำลังกายให้แก่
ประชาชนทุกชุมชน 
- จัดจ้างผู้นำในการ
ออกกำลังกาย 

38.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
ด้านสุขาภบิาล
อาหาร 

0 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารมี
ความรู้เรื่อง
สุขาภิบาล
อาหาร 

-จัดอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักสุขาภบิาล
อาหารอย่างถูกต้อง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

39.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการควบคมุ
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

16,700 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อลดอัตรา
และป้องกันการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

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

40.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
แนวพระราชดำร ิ

40,300 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อลดอัตรา
ป่วยและป้องกัน
การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า - เพื่อ
ลดจำนวนสุนัข
จรจัด เพื่อ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาดในสัตว์
เลี้ยง  

- จัดกิจกรรม  
1.ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  
2.ทำหมันสุนัข-แมว 
3.ฉีดยาป้องกันเห็บ
หมัดในสตัว์เลีย้ง 

41.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมด้านการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด 

456,660 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
รักษาความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
ชุมชน  
- เพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

- จ้างเหมา
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลตำบล
บ้านจั่นทำความ
สะอาดถนนและที่
ทางสาธารณะ
ภายในชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนดงเค็ง 1 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้

43.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนดงเค็ง 2 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3. อบรมให้ความรู ้



-17- 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

44.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนศรีประจักษ ์

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้

45.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนศรีพัฒนา 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

46.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนยานเกราะ 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้

47.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนชานเมือง 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

48.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนเอื้ออาทร 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้

49.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนธนาดร 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนบ้านจั่น 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้

51.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

20,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้าน
งานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

- จัดกิจกรรม  
1. เดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์  
2. จัดทำแผ่นพับ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.อบรมให้ความรู ้

52.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการจดั
กิจกรรม วัน อสม. 
แห่งชาติ 

0 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจ
ให้แก่ อสม.  
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีและเกิด
ความร่วมมือใน
การดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุข
ให้มี
ประสิทธิภาพ  

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

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

53.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

120,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น สปสช. 

-สมทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 

54.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการลดและ
แยกขยะมลูฝอย
จากแหล่งกำเนดิ
อย่างมีส่วนร่วม
และนำขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน ์

0 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อลดปริมาณ
ขยะและรักษา
สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชน - 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการลด
ขยะจาก
แหล่งกำเนิด -
เพื่อสร้างเสริม
จิตสำนึกในการ
คัดแยกขยะและ
ใช้ประโยชน์จาก
ขยะ -เพื่อเพ่ิม
รายได้จากการ
จำหน่ายขยะให้
ครัวเรือน - เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ในชุมชน 

- มีการจัดการขยะ
มูลฝอยคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน  
-จัดกิจกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะใน
ชุมชน  
-จัดกิจกรรมขยะ
บันเทิง ฯลฯ 

55.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการ การกำจัด
ขยะมูลฝอยและ
การกำจัดขยะติด
เชื้อในชุมชน  

693,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้การ
ดำเนินงานด้าน
การรักษาความ
สะอาดเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
กำจัดขยะมลูฝอย
โดยวิธีฝังกลบและ
ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ
แก่เทศบาลนคร
อุดรธานี  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

56.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
บุคลากรของ
เทศบาล 

8,800 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้
ความสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

-จัดอบรมบุคลากร
และศึกษาดูงาน
ให้กับบุคลากร 

57.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
จริยธรรมบุคลากร 

300 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อให้
บุคลากร ได้มี
คุณธรรม
จริยธรรม และ 
คุณประโยชน์ 
ในการปฏิบัตติัว
และปฏิบตัิงาน  

- จัดอบรมให้กับ
บุคลากรของ 
เทศบาล  

58.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการวัด
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
ประชาชนของ
เทศบาล 

25,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างหน่วยงาน
หรือองค์กร
ภายนอก
ศึกษาวิจัยการ
วัดติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
ของเทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก
ศึกษาวิจัยการวัด
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
การให้บริการของ
เทศบาล จำนวน 1 
ครั้ง/ป ี

59.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

322,400 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล
และผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

ดำเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล 
และผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

60.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
เกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้ง 

50,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้บุคลากร
ของเทศบาล
คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อบรมให้ความรู้เรื่อง
การเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

61.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

7,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่ออุดหนุนให้ 
เทศบาลตำบล
บ้านตาด 

-ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อให้
ความช่วยเหลือ
ให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง จำนวน 1 
แห่ง 

62.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการจดังาน 
รัฐพิธ ี

72,500 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระ
ราชินี และ
สมเด็จพระปยิะ
มหาราช ฯลฯ  

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

63.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

20,000 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ, 
สำนัก
นโยบายและ
แผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

- เพื่อกำหนด
ทิศทางในการ
พัฒนาเทศบาล 
- เพื่อเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาและ
ปฏิบัติงาน  

- จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน 50 
เล่ม 



-24- 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

64.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ, 
สำนัก
นโยบายและ
แผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

-เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
วางแผนและ ได้
พัฒนาตรงกับ
ปัญหา/ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

จัดประชุม
ประชาคมเพื่อให้
ประชาชนไดเ้สนอ
ปัญหาและความ
ต้องการ เพื่อบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

65.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการค่าเช่า 
web server พื้นที่
เก็บเว็บไซต์
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

6,000 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ, 
สำนัก
นโยบายและ
แผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

- เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเช่าพ้ืนท่ี
เว็บไซต์ของ
เทศบาลฯ 

- ค่าเช่าพ้ืนท่ี
เว็บไซตเ์ทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

66.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

0 สำนัก/กอง
คลัง 

- เพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินที่
ทันสมัยสามารถ
ใช้งานได้อย่างดี
ยิ่งข้ึนรวมทั้งไม่
มีข้อมูลอยู่ใน
ข่ายเสียภาษีที่
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

- ดำเนินการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม
เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ป้ายข้อมูลโรงเรือน 
ที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้าง รวมทั้งงาน 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สิน  
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

67.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการออก
บริการจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

5,000 สำนัก/กอง
คลัง 

- เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้
ประชาชนผู้ชำระ
ภาษีให้กับเทศบาล
ให้ทันภายใน
ระยะเวลาที่
กำหนด  
- เพื่อเป็นการ
บริการและอำนวย
ความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการ/ผู้ชำระ
ภาษี  
- เพื่อเป็นการ
บริการเชิงรุกที่มิให้
เกิดลูกหนี้ภาษีค้าง
ชำระ  
- เพื่อเทศบาลจะ
ได้มีรายได้/
งบประมาณที่จะ
นำมาพัฒนาด้าน
ต่างๆ ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอ
ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ 

- ออกให้บริการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งติดตาม 
เร่งรัด จดัเก็บภาษี 
ที่ค้างชำระภายใน
เขตเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-26- 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 14,417,474.58 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 14,417,474.58 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้

ผูกพัน/ 
ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 0 0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 10,676,022.16 10 10,676,022.16 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1 56,529.00 1 56,529.00 

ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

7 1,719,893.88 7 1,719,893.88 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันโรค 

15 826,830.94 15 826,830.94 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 692,227.50 1 692,227.50 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการ
บริหารจัดการ 

6 445,971.10 6 445,971.10 

รวม 40 14,417,474.58 40 14,417,474.58 
 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านจั่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา    
มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสรมิ 
(นม)  

515,459 444,286.08 444,286.08 71,172.92 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

571,100 459,512 459,512 111,588 



-27- 
  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสรมิ 
(นม)  

515,459 444,286.08 444,286.08 71,172.92 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุนสมทบ
อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล  
2 โรงเรียน 

796,000 737,500 737,500 58,500 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดัทำ 
แผนแม่บทชุมชน 

780 780 780 0 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

99,200 99,140 99,140 60 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวัด 
ประชา รัฐ  
สร้างสุขฯ 

19,400 19,318 19,318 82 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,908,000 6,822,300 6,822,300 1,085,700 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพ 
ความพิการ 

1,939,200 1,591,400 1,591,400 347,800 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

72,000 57,500 57,500 14,500 

11.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร
บนท้องถนน 

60,000 56,529 56,529 3,471 

12.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
ซอยมุลาลี  
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

370,000 370,000 370,000 0 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการค่าสำรวจ 
และรังวัดทีด่ิน
สาธารณประโยชน์ 

18,300 16,400 16,400 1,900 

14.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

147,758.60 147,758.60 147,758.60 0 

15.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า แรงต่ำและ
ปักเสาพาดสาย 
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนในเขต
เทศบาล 

97,000 96,975.28 96,975.28 24.72 

16.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ประปาทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล 

100,000 99,760 99,760 240 

17.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายซอย
ชานเมือง 2 
ชุมชนชานเมือง 

495,000 495,000 495,000 0 

18.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายถนน 
โนนภู่ทอง  
(ฝั่งซ้าย) เชื่อม 
ลำห้วยน้ำขุ่น 
ชุมชนศรีประจักษ ์

494,000 494,000 494,000 0 

19.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย
ภายในชุมชน 

36,000 36,000 36,000 0 

20.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการควบคมุ
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

16,700 16,700 16,700 0 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
แนวพระราชดำร ิ

40,300 40,250 40,250 50 

22.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมด้านการ
ดูแลรักษาความ
สะอาด 

456,660 418,480.94 418,480.94 38,179.06 

23.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนดงเค็ง 1 

20,000 17,400 17,400 2,600 

24.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนดงเค็ง 2 

20,000 18,000 18,000 2,000 

25.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนศรีประจักษ ์

20,000 20,000 20,000 0 

26.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนศรีพัฒนา 

20,000 20,000 20,000 0 

27.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนยานเกราะ 

20,000 20,000 20,000 0 

28.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนชานเมือง 

20,000 20,000 20,000 0 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

29.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนเอื้ออาทร 

20,000 20,000 20,000 0 

30.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนธนาดร 

20,000 20,000 20,000 0 

31.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนบ้านจั่น 

20,000 20,000 20,000 0 

32.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

20,000 20,000 20,000 0 

33.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

120,000 120,000 120,000 0 

34.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการ การกำจัด
ขยะมูลฝอยและ
การกำจัดขยะติด
เชื้อในชุมชน 

693,000 692,227.50 692,227.50 772.50 

35.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

322,400 322,334.10 322,334.10 65.90 

36.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

โครงการอบรม
เกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้ง 

50,000 48,667 48,667 1,333 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

37.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

7,000 7,000 7,000 0 

38.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ 
พิธีการ 

72,500 58,020 58,020 14,480 

39.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000 3,950 3,950 16,050 

40.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

6,000 6,000 6,000 0 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลตำบลบ้านจั่น เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

8 750,000 2 0 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาสังคมวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

34 16,035,160 20 12,436,598 10 10,676,022.16 10 10,676,022.16 

3.ยุทธศาสตรด์้านการ
รักษาความเรียบร้อย
การจัดระเบียบสังคม
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

7 2,010,000 5 60,000 1 56,529 1 56,529 

4.ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

50 37,999,000 9 1,722,058.60 7 1,719,893.88 7 1,719,893.88 

5.ยุทธศาสตรด์้าน
สุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

23 1,457,000 17 869,660 15 826,830.94 15 826,830.94 

6.ยุทธศาสตรด์้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

6 845,000 2 693,000 1 692,227.50 1 692,227.50 

7.ยุทธศาสตรด์้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารจัดการ 

23 2,555,000 12 517,000 6 445,971.10 6 445,971.10 

รวม 151 61,651,160 67 16,298,316.60 40 14,417,474.58 40 14,417,474.58 

 
ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
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1. โครงการวัด ประชา รัฐ  สร้างสุขฯ 

      

           

2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชน 

      

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ์สุข 
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4. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

      

      
 

5. โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง 
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ซ. คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น 

ชื่อ ตำแหน่ง 
1. พันเอกทวีศักดิ์  สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น 
2. พ.อ.อ.ประสิทธิ์  ทองรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายปรีชา  อภินันท์สมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นางวรินทร์พร  บำรุงธีรพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางพรทิพย์  พรหมเมตตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นางลำปาง มานุช สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นายสนอง  หาญณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายบรรณชัย  อ้อมนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางปัทมาพร ศิริรัตน์ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้แทนภาคราชการ 
11. ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้แทนภาคราชการ 
12. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ 
13. พ.อ. แสงจันทร์  อินทร์กง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
14. ร.ต. สุระ  อินทรกองแก้ว ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
15. นางวรรณลา  ใจใหญ ่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

16. นายนฤทธิ์  สุนาพรม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น 
17. นางขนิษฐา  เกษีสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
18. นางธัญลักษณ์  เหลืองอิงคะสุต หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น 
ชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายบรรณชัย  อ้อมนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการฯ 
2. พ.ท.ประเสริฐ จัตุรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายธนาวุฒิ หิรัญกุสุม สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายบุญส่ง จันทร์โสดา  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางธันยนันท์  ฟักทองพรรณภา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
6. นางประนอม  คำธานี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
7. พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้แทนภาคราชการ 
8. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ 
9. นายสนอง  หาญณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางดรุณี คำมีคร หัวหน้าสำนักปลัด 
11. นางขนิษฐา  เกษีสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ/เลขานุการ 




