
 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านจั่น 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน     
ในท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

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

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านจั่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น  
"เมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล  พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น  
1. สร้างเสริมครอบครัวให้อยู่อย่างวิถีไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย มีการเกื้อกูลกันในสังคม 

พึ่งพาตนเองได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคม และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
      2. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มียาเสพติดในชุมชน  
      3. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงตามแนวทางในพระราชดำริ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
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      4. สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยเพียงพอแก่ความต้องการ
และการวางผังเมืองภายในชุมชนให้ได้สัดส่วนและเหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้อย่าง
สะดวกสบาย  
      5. สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ได้รับบริการ รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้องมีการจัดการ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทันสถานการณ์และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านจั่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้        
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
     ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
     ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 
ง. การวางแผน 

      เทศบาลตำบลบ้านจั ่น ได้จ ัดทำแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาและแผนพัฒนา ท้องถิ่น             

(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

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

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

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2 530,000 3 580,000 8 750,000 8 750,000 9 850,000 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26 11,293,160 27 12,587,160 35 15,931,160 34 16,035,160 37 17,546,260 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการรักษา
ความเรยีบร้อย 
การจัดระเบียบ
สังคมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

6 570,000 6 570,000 8 710,000 7 2,010,000 6 360,000 
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ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

21 5,675,000 24 12,990,500 32 12,900,000 49 37,873,000 96 396,395,800 

ยุทธศาสตร ์
ด้านสุขภาพ
อนามัยและ 
การป้องกันโรค 

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

ยุทธศาสตร ์
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 845,000 6 845,000 6 845,000 6 845,000 11 76,145,000 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการเมือง 
การปกครองการ
บริหารจดัการ 

22 1,875,000 21 1,855,000 23 2,555,000 23 2,555,000 24 2,135,000 

รวม 103 22,119,160 107 30,758,660 135 35,148,160 150 61,525,160 205 494,859,060 

 

    จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ

อยู ่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ 6,977,688 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 1,252,100 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5 59,043 

ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 17 3,793,700 
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 16 656,490 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1,089,055 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ 9 127,300 

รวม 63 6,977,688 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
อาชีพแก่เด็ก
และเยาวชน 
การทำขนมอบ 
เช่น เค้กกล้วย
หอม คัพเค้ก 

0 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อเป็นการ
ประกอบอาชีพ
เสรมิ เพิ่มรายได้
ให้กับเด็กและ
เยาวชน เกี่ยวกับ
การจัดอบรมตาม
โครงการฯ 

-จัดอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาด้านอาชีพ
ให้กับเด็กและเยาวชน 
- ทำขนมอบ เช่น  
เค้กกล้วยหอม คัพเค้ก 
จำนวน 50 คน 

2.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไป
ให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจ
สามารถนำไป
ปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข  

- จัดอบรมขับเคลื่อน
การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชนท่ัวไป  
- ทำของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น น้ำยา
ล้างจาน น้ำยาซักผ้า 
น้ำยาปรับผ้านุ่ม ฯลฯ 
จำนวน 50 คน  

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการหนจู๋า 
รู้ไว้ จะ
ปลอดภัยจาก
การจมน้ำ 

20,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้เด็ก
สามารถ 
เอาตัวรอด 
จากการจมน้ำ 

- จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
และสอนทักษะ
เกี่ยวกับการเอาตัว
รอดจากการจมน้ำ 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
งบอุดหนุน
สมทบอาหาร
กลางวัน
นักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 2 
โรงเรียน 

812,200 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวันแก่
นักเรียนในเขต  
2 โรงเรียน 

-สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันแก่
นักเรียนในเขต  
2 โรงเรียน  
จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดัทำ 
แผนแม่บท
ชุมชน 

0 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้ทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนอย่าง
แท้จริงโดย
กระบวนการคดิ
ของชุมชนเอง 

- จัดทำแผนแม่บท
ชุมชน 10 ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
ประเพณ ี
วันสงกรานต ์

5,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อ
ผู้สูงอาย ุ

- จัดกิจกรรมบายศร ี
สู่ขวัญรดน้ำดำหัว 
ขอพรจากผู้สูงอายุ 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดั
งานประเพณี
วันลอยกระทง 

22,900 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณลีอยกระทง
ให้ประชาชนได้
แสดงออกซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงาม 

-จัดกิจกรรมงาน 
ลอยกระทง 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

8.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดั
งานประเพณี
วันเข้าพรรษา 

20,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 
ให้ประชาชนได้
แสดงออกซึ่ง
วัฒนธรรมอันด ี

จัดกิจกรรมให้ม ี
ขบวนแห่เทียนพรรษา
ถวายวัดในชุมชน 
จำนวน 2 วัด 

9.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรม 
เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงาน 
วันเด็กให้เด็กกล้า
แสดงออก กล้าคิด 
กล้าทำ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

10.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

70,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
กีฬาชุมชน
สัมพันธ์ของแต่ละ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมกีฬา 
ชุมชนสัมพันธ์  
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

11.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดั
งานแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสัมพันธ ์

5,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้เด็กไดม้ี
กิจกรรมจดังาน
วันกีฬาสี  

จัดกิจกรรมกีฬาสี 
ให้กับเด็กเล็ก  
จำนวน 100 คน 

12.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวัด 
ประชา รัฐ 
สร้างสุขฯ 

10,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตพร้อมใจ
กันร่วมทำ
กิจกรรมซึ่งวัด
เป็นศูนย์กลาง 

จัดกิจกรรม 5ส / 
ปลูกต้นไม้ให้กับวัด 
จำนวน 2 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

287,000 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรน่า 2019  
ในการดำรงชีพ
โดยการจัดหา
อาหารปรุงสำเรจ็
หรือเครื่องอุปโภค 
บริโภค เช่น  
ถุงยังชีพ ,เงิน 

- ประชาชนท่ีอาศัย 
ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านจั่น ผู้ได้รับผลการ
กระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ที่
ได้ลงทะเบียนและผา่น
การรับรองจากผู้นำ
ชุมชนและผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน 

14.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
และศึกษาดูงาน
ของ อปพร.และ
พนักงานเทศบาล 

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

- เพื่อฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
สมาชิก อปพร. 
เทศบาลตำบล
บ้านจั่นและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  

- ฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานสมาชิก อปพร.
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
จำนวน 100 คน 

15.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการจดั
งาน วัน อปพร. 

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

- เพื่อให้ อปพร.  
ได้จดักิจกรรมที่เกดิ
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
เพื่อเชิดชูความสำคญั
ของ อปพร. เพิม่ขวัญ
และกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานในช่วง
เทศกาลตา่ง  ๆ

- จัดงาน อปพร. โดย
จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับรู้ถึงบทบาท 
หน้าท่ี ความเสยีสละ
อุทิศตนของสมาชิก 
อปพร. จำนวน 1 
ครั้ง/ป ี

16.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการ
ป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร
บนท้องถนน 

59,043 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่ออำนวย
ความสะดวกและ
ให้บริการให้กับ
ผู้ใช้รถใช้ถนนให้
มีความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

- จัดตั้งจุดตรวจ  
จุดบริการอำนวย 
ความสะดวกระหว่าง
การเดินทางในช่วง
เทศกาล จำนวน 2 
ครั้ง/ป ี

17.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการ
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

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

- เพื่อฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อม
อบรมให้ความรู้  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับเจ้าหนา้ที่
ป้องกันฯ และ
พนักงานเทศบาลฯ 
จำนวน 100 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการ
ฝึกอบรมหน่วย
เฉพาะกิจ
ดับเพลิงกู้ภัย
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น 

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

-เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรเทศบาล
ที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการดับเพลิง
กู้ภัยให้มีความรู้
ความสามารถ 
ในการออกเผชิญ
เหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-บุคลากรงานป้องกันฯ
และ ผูม้ีคำสั่งปฏิบัติ
หน้าท่ีประจำศูนย์
ดับเพลิงเทศบาล 
ตำบลบ้านจั่น 

19.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการ
ปรับปรุง 
หนองกลิ้ง  
พร้อมรื้อถอนรั้ว 
คสล. เดิม (ฝั่งตดิ
หมู่บ้านศุภาลัย)  
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

200,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สาธารณะ
หนองกลิ้งให้ร่ม
รื่นและสวยงาม 

- ปรับปรุงโดยการถมดิน 
ปริมาณ 300 ลบ.ม. 
พร้อมรื้อถอนรั้ว คสล. 
เดิม ยาว 255 ม. และ 
ฝาปิด บ่อพัก คสล. 
ขนาดกว้าง 1.10 ม. ยาว 
1.60 ม. จำนวน 6 ฝา 
พร้อมกอ่สร้างรั้วดา้นหน้า 
ชุมชนสมัพันธส์ุข 

20.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ซอย 17/1 
สัมพันธ์สุข 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

250,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง0.30ม. 
ลึก 0.35 ม. ยาว 100 ม. 
(2 ข้าง) พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก  
ซอย 17/1 สัมพันธ์สุข 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

21.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
ซอยสุทธิเกียรติ 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

210,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง0.30ม. 
ลึก 0.35 ม. ยาว 84 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
(1 ข้าง)  
ซอยสุทธิเกียรติ  
ชุมชนสัมพันธ์สุข 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

22.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ซอย
ภูมิชัย (ฝั่งซ้าย) 
ชุมชนบ้านจั่น 

150,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมขงั
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง0.30ม. 
ลึก 0.35 ม. ยาว 60 ม. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
(1 ข้าง) ฝั่งซ้าย  
ซอยภูมิชัย  
ชุมชนบ้านจั่น 

23.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก (ข้าม
คลองระบายนำ้ 
อ่างเก็บน้ำ 
บ้านจั่น)  
ชุมชนบ้านจั่น 

2,653,700 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้
ประชาชนมี
สะพานใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

- ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ขนาดกว้าง 8 ม. 
ยาว 30 ม. หรือมีพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
240 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่าง, 
และถนน คสล.  
ชุมชนบ้านจั่น 

24.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตำ่
และปักเสาพาด
สาย พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้า
สาธารณะถนน 
ในเขตเทศบาล 

30,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อให้มีแสง
สว่างเพียงพอ
สามารถลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ
บนท้องถนนใน
เวลากลางคืนได้  
- เพื่อการบริการ
สาธารณูปโภค
ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ
ครอบคลมุพื้นท่ี  

- ทำการปักเสาคอนกรตี
พร้อมพาดสายและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ทุกชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 
จำนวน 10 ชุมชน 

25.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการ 
ขยายเขต
ประปา 
ทุกชุมชนในเขต
เทศบาล 

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

- เพื่อให้มีน้ำ
อุปโภค บริโภค 
ที่มีคุณภาพ  
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ำ 
ประปาใช้ 
ทุกครัวเรือน  

- ทำการขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา  
ทุกชุมชน ในเขต
เทศบาล จำนวน  
10 ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

26.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายซอย
ชานเมือง 3 
ชุมชนชานเมือง 

300,000 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ คสล.ขนาด0.40 ม. 
จำนวน 104 ท่อน 
พร้อม บ่อพัก คสล. 
สำหรับท่อ 0.40 ม. 
จำนวน 14 บ่อ และ
รางวี คสล.ยาว104 ม. 
สายซอยชานเมือง 3 
ชุมชนชานเมือง  

27.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
คสล. ถนน 
ศรีประจักษ์  
(ฝั่งขวา)  
ชุมชนศรีประจักษ ์

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

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง0.70ม. 
ลึก 0.60ม. ยาว328 ม. 
พร้อมฝาปดิ คสล.  
(ฝั่งขวา)  
ถนนศรีประจักษ์  
ชุมชนศรีประจักษ ์

28.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ซอยบรรจงอุทิศ 
ชุมชนศรีพัฒนา 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตชุมชนมี
ถนนสำหรับสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเป็นผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง  
4 ม. ยาว 83 ม. หนา 
0.05 ม. หรือ มีพื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า  
332 ตร.ม. ซอยบรรจง
อุทิศ ชุมชนศรีพัฒนา 

29.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ซอยศรีมงคล 
ชุมชนศรีพัฒนา 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตชุมชนมี
ถนนสำหรับสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเป็น ผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 187ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 748 ตร.ม.  
ซอยศรีมงคล  
ชุมชนศรีพัฒนา 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

30.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนวิเศษมงคล 
ชุมชนศรีพัฒนา 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตชุมชนมีถนน
สำหรับสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเป็น ผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 545 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อย
กว่า 2,725 ตร.ม. และ 
ขยายผิวจราจร กว้าง
ข้างละ 1 ม. ยาวข้างละ 
74 ม. ถนนวิเศษมงคล 
ชุมชนศรีพัฒนา 

31.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิด
รางระบายน้ำ 
คสล. 2 ข้าง  
ถนนวิเศษมงคล 
ชุมชนศรีพัฒนา 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตชุมชนมีถนน
สำหรับสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงซ่อมแซม 
ฝาปิดรางระบายน้ำ 
คสล.2 ข้าง ยาว855 ม. 
ถนนวิเศษมงคล  
ชุมชนศรีพัฒนา 

32.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้
พร้อมถนน คสล. 
ซอยศรีประจักษ์ 
11 ชุมชน 
ศรีประจักษ์ 

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

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง0.70 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว142 ม. 
พร้อมฝาปดิ คสล.  
(ฝั่งซ้าย) และถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
51 ม หนา 0.15 ม. 
ซอยศรีประจักษ์ 11 
ชุมชนศรีประจักษ ์

33.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
คสล. ซอย 
ศรีประจักษ์ 14 
(ฝั่งขวา) เช่ือม
กับรางระบายน้ำ 
ซอยศรีประจักษ์ 
11 ชุมชน 
ศรีประจักษ์ 

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

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น  
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ำท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง0.70 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว145 ม. 
พร้อมฝาปดิ คสล.  
(ฝั่งขวา) ซอยศรีประจักษ์ 
14 เช่ือมกับรางระบายน้ำ 
ซอยศรีประจักษ์ 11 
ชุมชนศรีประจักษ์  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

34.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ชุมชนศรีประจักษ์ 
ถนนศรีประจักษ์ 

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

เพื่อให้ประชาชน
ในเขตชุมชนมีถนน
สำหรับสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเป็นผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง  
5 ม. ยาว 464 ม.หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ี
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
2,320 ตร.ม. 

35.  ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ถนนยานเกราะ 
ชุมชนยานเกราะ 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตชุมชนมีถนน
สำหรับสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 - ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
5.50 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 548 
ตร.ม. พร้อมเปลี่ยนฝา
บ่อพักใหม่ จำนวน 5 ฝา 
ช่วงที่ 2 - ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นผิวแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
4.60 ม. ยาว 320 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,465 
ตร.ม. พร้อมเปลี่ยนฝา
บ่อพักใหม่ จำนวน 25 ฝา 
ถนนยานเกราะ  
ชุมชนยานเกราะ 

36.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย
ภายในชุมชน 

60,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดม้ีการ
ออกกำลังกาย  
- เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง  

- จัดกิจกรรมออกกำลัง
กายให้แก่ประชาชน  
ทุกชุมชน  
- จัดจ้างผู้นำในการ 
ออกกำลังกาย 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

37.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
ด้านสุขาภบิาล
อาหาร 

0 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารมี
ความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 

-จัดอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ให้มคีวามรู้
ความเข้าใจในหลัก
สุขาภิบาลอาหารอย่าง
ถูกต้อง 

38.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

16,090 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อลดอัตรา
และป้องกันการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดกิจกรรม  
1. ออกพ่นหมอกควัน
กำจัดยุง  
2. แจกทรายอะเบท  
3. สำรวจลูกนำ้-ยุงลาย 

39.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามแนว
พระราชดำร ิ

30,000 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อลดอัตรา
ป่วยและป้องกัน
การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า  
- เพื่อลดจำนวน
สุนัขจรจดั  
เพื่อป้องกนัและ
ควบคุมโรคระบาด
ในสัตว์เลีย้ง  

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

40.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมด้าน
การดูแลรักษา
ความสะอาด 

230,400 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้มสี่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาด
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ภายในชุมชน  
- เพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

- จ้างเหมาประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านจั่นทำความ
สะอาดถนนและที่ทาง
สาธารณะภายใน
ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

41.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนดงเค็ง 1 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างน้อยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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

42.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนดงเค็ง 2 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างน้อยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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

43.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนศรีประจักษ์ 

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

- เพื่อให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มสี่วน
ร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 3 โครงการ 
เพื่อสืบสาน
ปณิธาน ด้านงาน
สาธารณสุข ตาม
พระราชดำร ิ

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



-14- 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

44.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนศรีพัฒนา 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างนอ้ยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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

45.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนยานเกราะ 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างน้อยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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

46.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนชานเมือง 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างน้อยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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



-15- 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

47.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนเอื้ออาทร 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างน้อยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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

48.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนธนาดร 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างน้อยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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

49.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนบ้านจั่น 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างนอ้ยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

โครงการตาม
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

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

- เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการตาม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
อย่างน้อยชุมชนละ 
3 โครงการ เพื่อ 
สืบสานปณิธาน 
ด้านงานสาธารณสุข 
ตามพระราชดำร ิ

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

51.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัยและ
การป้องกันโรค 

สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่า
สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น สปสช. 

-สมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลบ้านจั่น 

52.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการลด
และแยกขยะ
มูลฝอยจาก
แหล่งกำเนิด
อย่างมีส่วนร่วม
และนำขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน ์

29,055 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อลดปริมาณ
ขยะและรักษา
สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชน  
- ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ลดขยะจาก
แหล่งกำเนิด  
-เพื่อสร้างเสริม
จิตสำนึกในการ
คัดแยกขยะและ
ใช้ประโยชน์จาก
ขยะ  
-เพื่อเพ่ิมรายได้
จากการจำหน่าย
ขยะให้ครัวเรือน 
- เพื่อเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

- มีการจัดการขยะมลู
ฝอยคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน  
-จัดกิจกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะใน
ชุมชน  
-จัดกิจกรรมขยะ
บันเทิง ฯลฯ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

53.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
บริหารจดัการ 
การกำจัดขยะ
มูลฝอยและ
การกำจัดขยะ
ติดเชื้อในชุมชน  

791,500 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
, กอง
การแพทย์ 

- เพื่อให้การ
ดำเนินงานด้าน
การรักษาความ
สะอาดเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
กำจัดขยะมลูฝอยโดย
วิธีฝังกลบและค่ากำจัด
ขยะติดเชื้อแก่เทศบาล
นครอุดรธานี  

54.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการกำจดั
วัชพืชอ่างเก็บ
น้ำบ้านจั่นแบบ
มีส่วนร่วม 

268,500 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ, 
สำนัก
นโยบายและ
แผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำเน่าเหม็น  
- เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การป้องกันน้ำ
ท่วมในเขตเมือง  
- เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ของตำบลบ้านจั่น
และของจังหวัด
อุดรธานี  
- เพื่อเป็นการฟื้นฟู
อาชีพประมง
ดั้งเดิมของ
ประชาชนท่ีอยู่
อาศัยบริเวณรอบ
อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น 

จัดกิจกรรมทำความ
สะอาด กำจดัวัชพืช 
อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น 
โดยบูรณาการร่วมกับ 
อบจ.อุดรธานี/ 
กองบิน 23/ มทบ.24/ 
อบต.บ้านจั่น /
โครงการชลประทาน
อุดรธานี/โยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
อุดรธานี และเทศบาล
ตำบลบ้านจั่น จำนวน 
150 คน 

55.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
และศึกษา 
ดูงานบุคลากร
ของเทศบาล 

47,400 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

-จัดอบรมบุคลากร
และศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร 

56.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
จริยธรรม
บุคลากร 

30,000 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อให้บุคลากร 
ได้มีคณุธรรม
จริยธรรม และ 
คุณประโยชน์  
ในการปฏิบัตติัว
และปฏิบตัิงาน  

- จัดอบรมให้กับ
บุคลากรของเทศบาล  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

57.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
วัดติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
ประชาชนของ
เทศบาล 

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

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้าง
หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก
ศึกษาวิจัยการวัด
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
การให้บริการของ
เทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
หน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกศึกษาวิจัย
การวัดตดิตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของเทศบาล 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

58.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ 

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

-เพื่ออุดหนุนให้ 
เทศบาลตำบล
บ้านตาด 

-ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง จำนวน 
1 แห่ง 

59.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการจดัทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

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

- เพื่อกำหนด
ทิศทางในการ
พัฒนาเทศบาล  
- เพื่อเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาและ
ปฏิบัติงาน  

- จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน  
50 เล่ม 

60.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,500 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ, 
สำนัก
นโยบายและ
แผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

-เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและได้
พัฒนาตรงกับ
ปัญหา/ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

จัดประชุมประชาคม
เพื่อให้ประชาชนได้
เสนอปัญหาและความ
ต้องการ เพื่อบรรจไุว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

61.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู ้

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

- เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
และประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิและหน้าท่ี
ตามกฎหมาย
เบื้องต้นที่จำเป็น
ต่อการดำเนินชีวิต
ในยุคปัจจุบัน 

- จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่
และประชาชนท่ัวไป 
ในเขตเทศบาล 

62.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการ
ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0 สำนัก/กอง
คลัง 

- เพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่ทันสมยั
สามารถใช้งานได้
อย่างดียิ่งขึ้น
รวมทั้งไม่มีข้อมลู
อยู่ในข่ายเสียภาษี
ที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

- ดำเนินการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม
เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้าย
ข้อมูลโรงเรือน ที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

63.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ
ปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการปล่อย
พันธุ์ปลาเพื่อ
ถวายเป็น 
พระราชกุศล 
เนื่องในวัน
คล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ
ของพระบาท 
สมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวัน
พ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2564 

27,400 สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลเน่ืองในวัน
คล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2564  
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีให้แก่ชุมชน
และประชาชนใน
ท้องถิ่น - เพื่อเป็น
การเพิ่มปริมาณและ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
ให้มีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาล ผู้นำชุมชน
และประชาชนได้ทำ
ความดีถวายเป็น 
พระราชกุศล  
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการ

ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จำนวนเงิน 6,857,688 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 3,224,115 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 1,212,686 7 1,212,686 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความเรยีบร้อย     การจัดระเบียบ
สังคมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

1 59,043 1 59,043 

ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 7 3,777,969.57 2 228,969.57 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามยัและ 
การป้องกันโรค 

10 525,687 10 525,687 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1,072,364.75 3 1,072,364.75 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง 
การบริหารจัดการ 

5 125,365 5 125,365 

รวม 33 6,773,115.32 28 3,224,115.32 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านจั่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา    
มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการหนจู๋า รู้ไว้  
จะปลอดภัยจากการจมน้ำ 

20,000 19,800 19,800 200 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการงบอุดหนุนสมทบ
อาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล  
2 โรงเรียน 

812,200 812,196 812,196 4 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานประเพณ ี
วันลอยกระทง 

22,900 22,900 22,900 0 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 

20,000 19,990 19,990 10 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

70,000 69,000 69,000 1,000 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวัด ประชา รัฐ  
สร้างสุขฯ 

10,000 10,000 10,000 0 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

287,000 258,800 258,800 28,200 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความเรียบร้อย 
การจัดระเบียบสังคม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรบนท้องถนน 

59,043 59,043 59,043 0 

9.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงหนองกลิ้ง 
พร้อมรื้อถอนรั้ว คสล. เดมิ 
(ฝั่งติดหมู่บา้นศุภาลัย)  
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

200,000 200,000 200,000 0 

10.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอย 17/1 สัมพันธ์สุข  
ชุมชนสัมพันธ์สุข 
 

250,000 250,000 0 0 

11.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอยสุทธิเกียรติ  
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

210,000 210,000 0 0 

12.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอยภูมิชัย (ฝั่งซ้าย)  
ชุมชนบ้านจั่น 

150,000 150,000 0 0 

13.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้าม
คลองระบายนำ้ อ่างเก็บน้ำ
บ้านจั่น) ชุมชนบ้านจั่น 

2,653,700 2,640,000 0 13,700 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

14.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
แรงต่ำและปักเสาพาดสาย 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะถนนในเขต
เทศบาล 

30,000 28,969.57 28,969.57 1,030.43 

15.  ยุทธศาสตร์การบริการ
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี 
คสล. สายซอยชานเมือง 3 
ชุมชนชานเมือง 

300,000 299,000 0 1,000 

16.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการส่งเสริมการออก
กำลังกายภายในชุมชน 

60,000 60,000 60,000 0 

17.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

16,090 16,090 16,090 0 

18.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมด้าน
การดูแลรักษาความสะอาด 

230,400 227,200 227,200 3,200 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนดงเค็ง 1 

20,000 19,600 19,600 400 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนดงเค็ง 2 

20,000 16,800 16,800 3,200 

21.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนชานเมือง 

20,000 20,000 20,000 0 

22.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนธนาดร 

20,000 16,800 16,800 3,200 

23.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนบ้านจั่น 

20,000 9,238 9,238 10,762 

24.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  
ชุมชนสัมพันธ์สุข 

20,000 19,959 19,959 41 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

25.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
อนามัยและการป้องกัน
โรค 

สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

120,000 120,000 120,000 0 

26.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการลดและแยกขยะ 
มูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
อย่างมีส่วนร่วมและนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน ์

29,055 29,055 29,055 0 

27.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการ  
การกำจัดขยะมลูฝอยและ
การกำจัดขยะติดเชื้อใน
ชุมชน 

791,500 778,031.25 778,031.25 13,468.75 

28.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการกำจดัวัชพืชอ่างเก็บ
น้ำบ้านจั่นแบบมสี่วนร่วม 

268,500 265,278.50 265,278.50 3,221.50 

29.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานบุคลากรของเทศบาล 

47,400 45,670 45,670 1,730 

30.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมจรยิธรรม
บุคลากร 

30,000 29,887 29,887 113 

31.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ 

7,000 7,000 7,000 0 

32.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,500 15,440 15,440 60 

33.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การปกครองการบริหาร
จัดการ 

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2564 

27,400 27,368 27,368 32 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 

เทศบาลตำบลบ้านจั่น เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
ยุทธศาสตร์ แผนการ

ดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 9 850,000 2 0 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

37 17,546,260 11 1,252,100 7 1,212,686 7 1,212,686 

3.ยุทธศาสตรด์้านการรักษา 
ความเรยีบร้อย การจัดระเบียบสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

6 360,000 5 59,043 1 59,043 1 59,043 

4.ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

96 396,395,800 17 3,793,700 7 3,777,969.57 2 228,969.57 

5.ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรค 

22 1,427,000 16 656,490 10 525,687 10 525,687 

6.ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 76,145,000 3 1,089,055 3 1,072,364.75 3 1,072,364.75 

7.ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการ 

24 2,135,000 9 127,300 5 125,365 5 125,365 

รวม 205 494,859,060 63 6,977,688 33 6,773,115.32 28 3,224,115.32 

ช. ผลการดำเนินงาน 
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ 

โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดำเนินงานที่สำคัญดังนี ้
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชน 

    

3. โครงการประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    

4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล 

          

5. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
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ซ. คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น 

ชื่อ ตำแหน่ง 
1. พันเอก ทวีศักดิ์  สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น 
2. พ.อ.อ.ประสิทธิ์  ทองรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น 
3. นายไสว  ประเทศสิงห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น 
4. นางวรินทร์พร  บำรุงธีรพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น 
5. นางพรทิพย์  พรหมเมตตา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น 
6. นางลำปาง มานุช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น 
7. นายสนอง  หาญณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายบรรณชัย  อ้อมนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางปัทมาพร ศิริรัตน์ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 
11. ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้แทนภาคราชการ 

12. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) 
13. พ.อ. แสงจันทร์  อินทร์กง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
14. ร.ต. สุระ  อินทรกองแก้ว ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
15. นายเผด็จ  ใจวัง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
16. นางสาวละไมย  พรมมินทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
17. นางเกษร  คำเชียงตา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
18. นางจุติราช  กริฟฟิทส์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น 
ชื่อ ตำแหน่ง 

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

 




