ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามา
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีไป
จัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
“ แผนพัฒนาสามปี “ หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีดังต่อไปนี้
1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ
3. ทาให้การดาเนินการขององค์การบรรลุถึงเปูาหมายที่ปรารถนา
4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อนเพราะการวางแผน
5. ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
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1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทาบัญชีโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3
สรุป ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนและพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
 เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
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 คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องนาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง และอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
 การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา
และนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านจั่น ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกอบไปด้วย 2 ตาบล 4 หมู่บ้าน
ดังนี้
ตาบลบ้านจั่น ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ
1. บ้านจั่น
หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
2. บ้านดงเค็ง
หมู่ที่ 4
3. บ้านกลิ้งคา
หมู่ที่ 10 (บางส่วน)
ตาบลหนองขอนกว้าง ประกอบด้วย 1 หมู่บ้าน คือ
1. บ้านเซ
หมู่ที่ 3 (บางส่วน)
มีพื้นที่ทั้งหมด 6.97 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 6,665 คน เป็นชาย 3,154 คน
เป็นหญิง 3,511 คน จานวนครัวเรือน 2,755 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2558)
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตาบลบ้านจั่น มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้าที่สาคัญได้แก่
1. อ่างเก็บน้าบ้านจั่น
2. หนองกลิ้ง
3. ห้วยน้าขุ่น
การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน การพาณิชย์ และ
บางส่วนขายแรงงาน สาหรับการทาการเกษตรยังเหลือเล็กน้อยที่เป็นประชาชนดั้งเดิมในชุมชน
- รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
ประมาณ 40 %
- การพาณิชย์
ประมาณ 30 %
- ใช้แรงงาน
ประมาณ 20 %
- เกษตรกรรม
ประมาณ 10 %
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด
จานวน 1 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด
2. กลุ่มทอไหมพรม
จานวน 1 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด
3. กลุ่มร้านอาหารครัวอีสาน
จานวน 1 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด
4. กลุ่มเครื่องประดับจากคริสตัล-มุก
จานวน 1 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด
5. กลุ่มขนมเปี๊ยะ
จานวน 1 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด
6. กลุ่มข้าวแต๋นน้าแตงโม จานวน 1 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน
7. กลุ่มกลองยาวประยุกต์ จานวน 1 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด
8. กลุ่มเลี้ยงไก่ดาบ้านจั่น (เกษตรอินทรีย์) จานวน 1 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน
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9 คน
9 คน
7 คน
10 คน
10 คน
11 คน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตาบลบ้านจั่น เป็นชุมชนเมือง ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 4 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สาคัญ ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดิน คือ
- ถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี – ขอนแก่น
- ถนนวิเศษมงคล เชื่อมเทศบาล – ถนนอุดร – สกลนคร
- ถนน ร.พ.ช. (อุดรธานี – หนองแสง)
การไฟฟ้า ประปา
เทศบาลตาบลบ้านจั่น มีไฟฟูาใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วนไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเนื่องจาก
มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การประปาใช้บริการน้าประปาส่วนภูมิภาคยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
เนื่องจากอยู่ไกลจากระบบการจ่ายน้า และมีบางส่วนที่การประปาไม่ถึง ต้องใช้น้าจากแหล่งอื่น เช่น บาดาล
หรือแหล่งน้าขนาดเล็กซึ่งเป็นน้าที่ไม่ได้ผ่านการกรองอย่างถูกวิธี
การสื่อสาร การโทรคมนาคม
- จานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ 2,600 ครัวเรือน
- เครือข่ายวิทยุสื่อสาร ใช้ศูนย์วิทยุดอกจาน คลื่นความถี่ 162.125
การใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดิน มีลักษณะการขยายตัวของที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่จะอยู่สองข้างทางหลวงแผ่นดิน
ส่วนที่ราบลุ่ม จะใช้ประกอบการเกษตร ประเภทต่างๆ เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ยังไม่
เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการทาการเกษตรเพียงฤดูกาลเดียวและการใช้สารเคมีช่วยในการผลิตทาให้ดินเสื่อม
คุณภาพเร็วขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ
1. เกษตรกรรม ได้แก่ ทาไร่ ทานา ทาสวน
- จานวนครัวเรือนภาคเกษตรกรรม 265 ครัวเรือน
2. การอุตสาหกรรม ได้แก่
- โรงสีข้าว
จานวน
4 แห่ง
- โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง จานวน
6 แห่ง
- โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ จานวน 1 แห่ง
3. การพาณิชย์ – การบริการ ได้แก่
- สถานีบริการน้ามัน
จานวน 4 สถานี
- สถานีบริการแก๊ส
จานวน 4 แห่ง
- ร้านค้าขนาดใหญ่
จานวน 4 แห่ง
- ร้านเกมส์ จานวน
3 แห่ง
- หอพัก จานวน
14 แห่ง
- รีสอร์ท จานวน
1 แห่ง
- ศูนย์บริการและจาหน่ายรถยนต์ จานวน 3
แห่ง
- ร้านจาหน่ายอาหาร
จานวน 4 แห่ง
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรน้า
1. หนองกลิ้ง มีพื้นที่รับน้าประมาณ 47 ไร่ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ คือ
1.1 บ้านคากลิ้ง
1.2 บ้านกลิ้งคา
1.3 บ้านจั่น
1.4 บ้านดงเค็ง
2. อ่างเก็บน้าบ้านจั่น มีพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์ คือ
2.1 บ้านจั่น
2.2 บ้านคากลิ้ง
2.3 บ้านกลิ้งคา
3. ลาห้วยน้าขุ่น ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทุกหมู่บ้าน
ทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านจั่น ไม่มีพื้นที่ที่มีปุาไม้แต่ก็ได้ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูก
ต้นไม้ตามที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

ด้านสังคม
จานวนประชากรในเขตเทศบาล ตาบลบ้านจั่น แยกตามเพศ อายุ และความหนาแน่นของ
ครัวเรือน ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านจั่น (ม.1)
บ้านดงเค็ง (ม.4)
บ้านกลิ้งคา (ม.10)
บ้านเซ (ม.3)
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
1,359
1,467
1,645
1,852
28
34
122
158
3,154
3,511

รวม
2,826
3,497
62
280
6,665

จานวนครัวเรือน
1,237
1,366
15
137
2,755

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 เดือน มีนาคม 2558
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
การศึกษา
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านจั่น มีโรงเรียน จานวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
2. โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นาวัฒนาอุปถัมภ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านจั่น
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2 ศูนย์ ดังนี้

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีพระธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ โดยมีวัด 2 แห่ง สานักสงฆ์ 1 แห่ง ดังนี้
1. วัดศรีลาวรรณบ้านจั่น
2. วัดสามัคคีวนารามบ้านดงเค็ง
3. สานักสงฆ์บ้านจั่น
ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีประจาท้องถิ่น ได้แก่ประเพณี สงกรานต์ ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี เริ่มตั้งแต่ 12 –15 เมษายน
ของทุกปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีงานลอยกระทง และงานบุญกฐินสามัคคี

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. มีศูนย์บริการสาธารณสุข
1 แห่ง ตั้งอยู่ในสานักงานเทศบาลตาบลบ้านจั่น (กองสาธารณสุข)
2. การจัดเก็บขยะและการกาจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลฯมีปริมาณขยะประมาณวันละ 3 ตัน/วัน
มีรถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ 3 คัน ขยะที่เก็บขนได้ใช้วิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลที่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
รวม เทศบาลนครอุดรธานี
ข้อมูล อสม.
เทศบาลตาบลบ้านจั่นมีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จานวน
121 คน
- เป็นชาย จานวน 5 คน
- เป็นหญิง จานวน 116 คน

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 1 ศูนย์ มีสมาชิกจานวน 127 คน
- เป็นชาย จานวน 47 คน
- เป็นหญิง จานวน 80 คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนต์ดับเพลิง จานวน
2. รถยนต์บรรทุกน้า จานวน
3. รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้าไฟฟูา จานวน
4. รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จานวน
5. อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จานวน 1
- พนักงานเทศบาล
จานวน 2 คน
- ลูกจ้างประจา
จานวน 2 คน
- คนงานจ้างเหมาบริการ .จานวน 10 คน
6. ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่
7. ความเสียหายในรอบปีที่เกิดขึ้น
8. ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม
9. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น
10. ในปีงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น
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1 คัน
2 คัน
2 คัน
1 คัน
4 คน

25 ครั้ง/ปี
150,000 บาท
18 ครั้ง/ปี
4,896,300.- บาท
.4,132,000.- บาท

ด้านการเมือง – การบริหาร
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตาบลบ้านจั่น ได้มีการเผยแพร่ข่าวสาร โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจใน
เรื่องการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเมืองต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งทุกระดับ ในส่วนของการบริหารก็ได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เช่น การวางแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นต้น

ด้านการคลังท้องถิ่น
การคลังรายรับ
ประเภทรายได้
1. หมวดค่าภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม
7. เงินอุดหนุนทั่วไป
8. เงินไทยเข้มแข็ง
9. เงินกู้
รวม

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
21,308,098.29 22,390,516.28 26,601,547.26 28,815,541.03 27,149,453.84
345,976
353,980
474,126
292,598.00
514,061
72,018.13
104,653.99
193,552.89
222,236.80
244,356.16
23,754
302,951
49,878.63
543,769.20
199,213
2,507,500
10,312,035
340,186.80 6,283,492.00
7,789,630
1,037,710
4,266,373
2,727,675 2,244,000.00
5,138,502
9,956,283
10,886,611
10,070,577 12,305,188.00
12,085,547
5,127,150
11,431,000
5,490,129
40,378,489.42 60,048,120.27 45,947,672.58 50,706,825.03
53,120,763

รายได้จากภาษีอากรของเทศบาล (แยกรายละเอียด)
ประเภท
ภาษีที่จัดเก็บเอง
- ภาษีบารุงท้องที่
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีปูาย
- อากรฆ่าสัตว์
ภาษีที่ส่วนกลางจัดสรรให้
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีสุราและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน
- ภาษีสรรพสามิต
- นิติกรรมที่ดิน
- ค่าภาคหลวงแร่และภาคหลวง
ปิโตเลี่ยม
รวม

ปี 2553
60,085.78
981,465.25
813,460.50
-

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

39,136.28
1,004,676.40
1,289,207.08
-

23,082.80
1,272,458.76
1,558,545.01
-

51,496.65
1,195,783.75
1,807,960.00
-

159,737.75
1,409,387.16
2,759,454
-

14,889,056.36 16,440,967.68
1,040,341.49 1,110,807.22

14,813,755.33
1,549,736.17

14,134,598.05 13,212,740.92
841,232.90
924,736.10
2,278,363.80
1,819,726.04
379,165.97

2,227,804
3,381,196.61
311,018.89

1,879,307.62
5,375,801.90
562,953.32

2,433,651.92
5,394,157.33
380,716.48

1,901,581.74
4,230,018.02
325,783.67

21,308,098.29 22,390,516.28 26,601,547.26 28,815,541.03 27,149,453.84
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การคลังรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
และรายจ่ายงบกลาง
2. ค่าจ้างชั่วคราว
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. เงินอุดหนุน
5. ค่าสาธารณูปโภค
6. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
7. รายจ่ายอื่น

ปี 2553
10,888,887.30

ปี 2554
10,255,702.60

ปี 2555
10,331,089.80

ปี 2556
10,693,973.11

ปี 2557
12,737,203.62

4,975,831.76
10,472,560.23
1,775,751
393,167.32
8,952,915.00

5,174,461
11,200,874.62
2,270,924.08
356,626.14
14,417,123.05

5,353,414.00
13,287,837.25
1,167,259.27
410,354.28
5,928,303.73

5,328,799.00
14,119,109.47
1,104,215.60
470,357.34
7,027,799.00

4,848,884
11,456,343.14
1,161,000
526,000.56
7,918,934.42

717,210.00

199,735.00

10,000.00

15,000.00

15,000

รวม 38,176,322.61 43,875,446.49 36,488,258.33 38,759,253.52 38,663,365.74

การอานวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน
ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา สาธารณะที่ชารุดเสียหาย ให้ใช้การได้สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา โดยเฉพาะตามจุดที่ชุมชนหนาแน่น
สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (10 มีนาคม 2556)
จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลบ้านจั่น มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนทั้งสิ้น 5,015 คน
มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 3,110 คน คิดเป็นเปอร์เซ็น 62.01 % ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอยู่มาก สังเกตได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ทาให้สามารถทราบได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านจั่น มีความตื่นตัวทางการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่ดีว่าประชาชนอยากจะเข้ามีส่วนร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และจะเกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
สถิติการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
รายการ
เขตเลือกตั้ง
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
5,015
จานวนผู้มีสิทธิมาแสดงตน
3,110
บัตรเสีย
76
บัตรไม่ลงคะแนน
96

รวม
5,015
3,110
76
96

สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านจั่น
เขตการเลือกตั้ง
รายการ
1
2
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2,981
2,010
จานวนผู้มีสิทธิมาแสดงตน
1,830
1,270
บัตรเสีย
71
61
บัตรไม่ลงคะแนน
90
25
9

ร้อยละ
100
62.01
2.44
3.09

หมายเหตุ

รวม

ร้อยละ

4,991
3,100
132
115

100
62.11
4.26
3.71

หมายเหตุ

โครงสร้างอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1
3) พ.ศ. 25 52 ได้แบ่ง
โครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สาหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของเทศบาลแล้วจะมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง คือ พนักงานเทศบาล
1. สภาเทศบาล
สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จานวน 12 คน มีวาระการดารง
ตาแหน่ง คราวละ 4 ปี สภาเทศบาล มีประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
2. นายกเทศมนตรี
ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลได้อีกไม่เกิน 2 คน และอาจแต่งตั้ง
ที่ปรึกษานายกและเลขานุการนายก ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่เกิน 2 คน
ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
3. พนักงานเทศบาล
ให้เทศบาลมีพนักงานเทศบาลและจัดแบ่งการบริหารออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณและ
คุณภาพของงานโดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจาทั่วไปของเทศบาล สาหรับ
เทศบาลตาบลบ้านจั่น แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สานัก 6 กอง 1 หน่วยงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สานักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลบ้านจั่น
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4. โครงสร้างอัตรากาลังและบุคลากร
1. พนักงาน ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
ข้าราชการ (ระดับ)
ส่วนราชการ
สานักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

1
1
2

2
1
1
1
1
6

3
2
1
2
1
9

2
1
2
1
6

1
1
1
3

รวม
8
4
2
3
2
4
3
26

พนง.
รวม จ้าง พนง.
ลูกจ้าง ตาม จ้าง รวม
ประจา ภาระ ทั่วไป
กิจ
4
12
4
2
3
2
3
7
1
4
5
3
34

2. นายกเทศมนตรี
2.1
2.2
2.3
2.
2.

ชื่อ – ชื่อสกุล นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรี
ชื่อ – ชื่อสกุล
นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี
ชื่อ – ชื่อสกุล นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรี
4 ชื่อ – ชื่อสกุล
พันโทประดิษฐ์ เพียโบราณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5 ชื่อ – ชื่อสกุล นายจอม ศรีต้นวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

3.1 ชื่อ

– ชื่อสกุล พ.อ.อ.ประสิทธิ์ ทองรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
3.2 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายปรีชา อภินันท์สมบูรณ์ รองประธานสภาเทศบาล
3.3 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายสมบูรณ์ จันทะวงษ์
เลขานุการสภาเทศบาล
3.4 ชื่อ – ชื่อสกุล นายสุดใจ พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
3.5 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายเพิ่ม กากแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
3.6 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายบุญส่ง จันทร์โสดา สมาชิกสภาเทศบาล
3.7 ชื่อ – ชื่อสกุล นายไสว ประเทศสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
3.8 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายวิเชียร สีดาโชติ สมาชิกสภาเทศบาล
3.9 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายผัน แก้วคาหอม
สมาชิกสภาเทศบาล
3.10 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายสมัย ประเทศสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
3.11 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายสารอง สีขาว สมาชิกสภาเทศบาล
3.12 ชื่อ – ชื่อสกุล
นายปริญญา ชานาญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ครบวาระในวันที่ 9 มีนาคม 2560
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อานาจหน้าที่ของเทศบาล
1. อานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล
อานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลโดยทั่วไปในขอบเขตที่กว้างที่สุดแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสภาเทศบาลเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. กาหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
2. อนุมัติงบประมาณประจาปีให้แก่คณะผู้บริหารเพื่อนาไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป
3. ควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย นโยบายและเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น
2. อานาจหน้าที่ของเทศบาล
2.1 อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายจัดตั้งเทศบาลกาหนด
2.2 อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กาหนด
2.3 หน้าที่ที่จัดทานอกเขตเทศบาล
2.
4 หน้าที่ที่จัดทาร่วมกับบุคคลอื่น
2.
5 การจัดตั้งสหการ
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แผนที่แสดงอาณาเขตเทศบาลตาบลบ้านจั่น

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
สถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลบ้านจั่น ด้วยเทคนิค
Swot Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. เป็นเทศบาลขนาด
กลางที่มีความพร้อมด้านบริหาร และขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน
2. ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านจั่น เป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า การบริการ และสถานศึกษา
จะส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
3. เป็นชุมชนเมือง ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงไม่มีความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นในระดับ
ถึงขั้นแตกหัก การต่อสู้ทางการเมืองมีระดับความรุนแรงปกติ
4. บุคลากรของเทศบาล ประชาชน และชุมชนมีความสามัคคี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชน
5. ผู้บริหารของเทศบาลบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.
เทศบาลตาบลบ้านจั่น มีถนนพุทธบูชา ซึ่งเป็นถนนทางเข้านมัสการ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน
เป็นสถานที่บาเพ็ญเพียรภาวนา และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานี
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. มีถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดิน) เป็นถนนหลัก ตัดผ่านพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านจั่น
ออกเป็น 2 ฝั่ง ทาให้การคมนาคมของประชาชนในเขตไม่สะดวกเป็นอันตรายเพราะรถวิ่งเร็วทาให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง
2. อานาจหน้าที่หลายเรื่องไม่มีความชัดเจน มีปัญหาในเรื่องการถูกตรวจสอบว่ากระทาการไม่ตรงตาม
อานาจหน้าที่
3. อาคารสถานที่สานักงานเทศบาล คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
4.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาในการเก็บขนขยะไปทิ้งที่สถานที่กาจัดขยะ ซึ่งเป็นของเทศบาลนครอุดรธานี
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5. ประชาชนให้ความสาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นลดน้อยลง
6. ขาดแคลนทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ามีความเค็มและกร่อย
โอกาส (Opportunities : O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล
3. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
4. รูปแบบการบริหารงานแบบเทศบาล เป็นที่ยอมรับว่าสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับดี
มีวิวัฒนาการที่ยาวนานพอที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของประชาชน
5. จังหวัดอุดรธานี มีนโยบายให้มีความสาคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
6. จังหวัดส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรภายในเขตเทศบาล ส่งผลให้การบริการ
พื้นฐานไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
4. มีปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและโรคเอดส์
5. ปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่าย การว่างงาน ไม่มีที่ดินทากิน
6. สภาพพื้นที่เป็นชุมชนเมือง ไม่เอื้ออานวยต่อการทาเกษตรกรรม และการพัฒนา
7. การขยายตัวของเขตเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว
นโยบายด้านการกระจายอานาจในระดับปฏิบัติ
ยังไม่ชัดเจน ขาดแรงสนับสนุนจากนักการเมืองระดับชาติที่มีอานาจบริหาร
3.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงระยะแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2557
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านจั่น ได้ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในปีงบประมาณ 255 7 พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านจั่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบแล้ว โดยจากการรายงานบางส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ได้สรุปผลการดาเนินการ ดังนี้
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ตารางแสดงยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล จานวนโครงการที่นาไปปฏิบัติ
และงบประมาณที่ดาเนินการ
จานวนโครงการ

ยุทธศาสตร์

1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบ
สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5. ด้านสุขภาพอนามัยและการปูองกันโรค
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ
รวม

ร้อยละของ
โครงการที่
จานวน จานวน
นาไปปฏิบัติใน
โครงการที่ โครงการที่ได้
แต่ละ
ปรากฏ
นาไป
ยุทธศาสตร์
ในแผน
ปฏิบัติ

จานวนงบประมาณ
ที่ดาเนินการ
จานวน
(บาท)

ร้อยละ

3
38
19

1
17
3

33.33
44.74
15.79

647,300
7,931,936.84
1,857,014

3.69
45.25
10.59

16
14
7
34
131

7
6
1
8
43

43.75
42.86
14.29
23.53
32.82

4,971,000
28.36
1,483,500
8.46
455,051.50
2.60
182,173
1.04
17,527,975.34 100

จากตารางดังกล่าวเทศบาลตาบลบ้านจั่น สามารถนาโครงการในการพัฒนาเทศบาล ประจาปี
พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติได้ทั้งสิ้น 43 โครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด 131 โครงการ หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 32.82 ของจานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ.2557 ทั้งหมด งบประมาณ
ที่ดาเนินการทั้งสิ้น 17,527,975.34 บาท โดยแยกเป็นรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 647,300 บาท
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 17 โครงการ
งบประมาณ 7,931,936.84 บาท
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,857,014 บาท
4. ยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จานวน
งบประมาณ 4,971,000 บาท
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการปูองกันโรค จานวน
6 โครงการ
1,483,500 บาท
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน
1 โครงการ
455,051.50 บาท
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ จานวน
งบประมาณ 182,173 บาท

7 โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ
8 โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
แผนภูมิวงกลมแสดงผลการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 647,300 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 3.69 ของจานวนงบประมาณทั้งหมด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่า
เช่น การศึกษา การส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน
แผนภูมิวงกลมแสดงผลการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 17 โครงการ งบประมาณ 7,931,936.84 บาท
17

ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ

45.25 ของจานวนงบประมาณทั้งหมด

3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเฝูาระวังและติดตามพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง
ไม่ให้เกี่ยวข้องยาเสพติด
แผนภูมิวงกลมแสดงผลการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้การจั
อย ดระเบียบ
สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,857,014 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 10.59 ของจานวนงบประมาณทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล ได้แก่ ระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภคให้มี
สภาพดีถูกต้องตามมาตรฐานสามารถครอบคลุมพื้นที่และอานวยความสะดวกต่อประชาชนเป็นอย่างดีในการอยู่
อาศัยและการประกอบอาชีพ และเพื่อรองรับการขยายตัวของความเจริญอย่างเป็นระบบเหมาะสม
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แผนภูมิ วงกลม แสดงผลการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 4,971,000 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 28.36 ของจานวนงบประมาณทั้งหมด
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลให้มีระดับคุณภาพชีวิตทีมีคุณค่า
เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แผนภูมิวงกลมแสดงผลการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,483,500 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 8.46 ของจานวนงบประมาณทั้งหมด
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อ
ส่งเสริมความสวยงาม ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยและมีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างไม่หมดสิ้น เช่น
การดูแลแหล่งน้า การจัดการขยะมูลฝอย การควบคุมมลภาวะ
แผนภูมิวงกลมแสดงผลการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 455,051.50 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 2.60 ของจานวนงบประมาณทั้งหมด
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนากิจกรรมที่เทศบาลพึงจะทา เพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองอีกทั้งหวงแหนไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบบดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงและจัดระบบการบริหารให้สามารถอานวยการ
บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนภูมิวงกลมแสดงผลการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 182,173 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 1.04 ของจานวนงบประมาณทั้งหมด

แผนภูมวิ งกลมแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2557
ของเทศบาลตาบลบ้านจั่นในภาพรวมทั้งหมด
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1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
งบประมาณ 647,300 บาท หรือ 3.69 %
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบประมาณ 7,931,936.84 บาท หรือ 45.25 %
3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ 1,857,014 บาท หรือ 10.59 %
4. ยุทธศาสตร์ด้านบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งบประมาณ 4,971,000 บาท หรือ 28.36 %
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
งบประมาณ 1,483,500 บาท หรือ 8.46 %
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ 455,051.50 บาท หรือ 2.60 %
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ
งบประมาณ 182,173 บาท หรือ 1.04 %

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 3 โครงการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด 1 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจานวนโครงการภายในยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
647,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.69 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด สาหรับยุทธศาสตร์นี้
จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 38 โครงการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด 17 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 44.74 ของจานวนโครงการภายในยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
7,931,936.84 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.25 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด สาหรับยุทธศาสตร์นี้
จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี การศึกษา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีระดับคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น
ผลการพัฒนาด้านการศึกษาประชาชนมีการศึกษาดีขึ้นสามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับหนึ่ง ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชนได้ดี สามารถสืบสาน
อย่างถูกต้องสู่รุ่นลูกหลานได้ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุขตามสมควร
3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 19 โครงการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด 3 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.79 ของจานวนโครงการภายในยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
1,857,014 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ10.59 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด สาหรับยุทธศาสตร์ด้านนี้
ได้เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับตารวจชุมชน
ในการออกตรวจและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน โดยการเฝูาระวังดูแลทรัพย์สินของประชาชน
ในชุมชนและติดตามพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกี่ยวข้องยาเสพติด ทาให้ชุมชนปลอดภัยจากโจรขโมยและปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ลดน้อยลง ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น
4. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 16 โครงการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด 7 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 43.75 ของจานวนโครงการภายในยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
4,971,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.36 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด และเป็นยุทธ ศาสตร์
ที่ดาเนินการมากที่สุดและผู้บริหารให้ความสาคัญกับ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น
สร้างถนนหนทาง รางระบายน้า ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ถาวร สามารถอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างดี แต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไป เพราะยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนได้ทุกชุมชน รวมทั้งการจัดหาน้าสะอาดให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการขยายเขตไฟฟูา
ส่องสว่าง พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอีกด้วย
5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค
จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 14 โครงการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด 6 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจานวนโครงการภายในยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
1,483,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.46 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด สาหรับยุทธศาสตร์
ด้านนี้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอนามัยดีขึ้น ประชาชนรู้จักวางแผนครอบครัว และทารก
ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุขัยสูงขึ้น มีการควบคุมโรคระบาดได้ดี ไม่มีการแพร่ขยาย
ของโรคเอดส์
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 โครงการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด 1 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจานวนโครงการภายในยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
455,051.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.60 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด สาหรับยุทธศาสตร์
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับ ขยะและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเขตเทศบาลโดยเน้น
การจัดระบบการทาความสะอาด
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สานักงานและชุมชน การเก็บขนขยะมูลฝอย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาด สนับสนุนนโยบาย
ลดปริมาณขยะและการนากลับมาใช้ใหม่การรณรงค์ลดปริมาณขยะพิษ เป็นต้น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ
จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 34 โครงการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด 8 โครงการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.53 ของจานวนโครงการภายในยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
182,173 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด สาหรับยุทธศาสตร์ด้านนี้
เน้นการจัดระบบการบริหารงานของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็น
การตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
โดยการจัดการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดหาและส่งเสริมให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว
************************************

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
************************
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านจั่น
วิสัยทัศน์

(Vision)
“ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนสันติสุข
คุณภาพชีวิตถ้วนหน้า เศรษฐกิจยั่งยืน
พร้อมสรรพความสะดวก บริการด้วยความจริงใจ
4.2 พันธกิจ (Mission)

”

 สร้างเสริมครอบครัวให้อยู่อย่างวิถีไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย มีการเกื้อกูลกันในสังคม
พึ่งพาตนเองได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคม และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มียาเสพติดในชุมชน
 สร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงตามแนวทางในพระราชดาริ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยเพียงพอแก่ความต้องการ
และการวางผังเมืองภายในชุมชนให้ได้สัดส่วนและเหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้อย่าง
สะดวกสบาย
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 สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ได้รับบริการ รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้องมีการจัดการ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทันสถานการณ์และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี
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4.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.1 อาชีพและส่งเสริมรายได้
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ
1.1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้สูงอายุ
1.1.2 โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.1.1 โครงการจัดหาและผลิตสื่อการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2.1.2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2.1.3 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2.1.4 โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน
2.1.5 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีวันไหว้ครู
2.1.6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
2.1.7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1.8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1.9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2.1.10 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมนชนบ้านจั่นพร้อมประตูรั้วเหล็ก
2.1.11 โครงการงบอุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน
2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2.2.1 โครงการประเพณีวันสงกรานต์
2.2.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ชุมชนดงเค็ง
2.2.3 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
2.2.4 โครงการจัดงานรัฐพิธี
2.2.5 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
2.2.6 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2.2.7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯิ์
2.2.8 โครงการสนับสนุนงานประจาปีทุ่งศรีเมือง
2.2.9 โครงการสนับสนุนงานกาชาด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
2.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

2.4 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี
เด็กและคนชรา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ 3.1 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้น
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม
ยาเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชุมชน

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
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โครงการ
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่น
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุกีฬา
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการด้านที่อยู่อาศัย
โครงการเยาวชนบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการอบรมปูองกันยาเสพติดให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินและกลุ่มเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้าน
โครงการปูองกันปราบปรามยาเสพติด(อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองอุดรธานี)
โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. และพนักงานดับเพลิง
โครงการจัดงานวัน อปพร.
โครงการปูองกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน
โครงการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.
โครงการค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชุมชน
3.3 เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

4.1 ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง
ทางระบายน้า

โครงการ
3.2.8 โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. และพนักงานดับเพลิง
3.2.9 โครงการติดตั้งปูายจราจร
3.2.10 โครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจดับเพลิงกู้ภัย เทศบาลตาบลบ้านจั่น
3.3.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดผจญเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร)
3.3.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการเคลื่อนที่เร็ว)
3.3.3 โครงการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
3.3.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ หัวฉีดน้าดับเพลิง
3.3.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
3.3.6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
3.3.7 โครงการก่อสร้างเสาวิทยุแม่ข่ายรับ-ส่งวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์
3.3.8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
3.3.9 ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ ครุภัณฑ์หมายเลขทะเบียน 83-0006
3.3.10.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. , ถนนลาดยางและถนนลูกรัง
4.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า,วางท่อระบายน้าและทางเท้าในชุมชน
4.1.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยอัมรินทร์ ชุมชนชานเมือง
4.1.4 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ถนนคาเขื่อนแก้วเชื่อมกับถนนทางหลวง
(ถนนอุดร-หนองบัวลาภู)
4.1.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในเขตเทศบาล
4.1.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานเครื่องหมายจราจร และอานวยความปลอดภัยถนน
ภายในเขตเทศบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา
4.2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟูาสาธารณะ

4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.4.1

4.3 จัดหาน้าสะอาดสาหรับอุปโภค บริโภค
4.4 วางและจัดทาผังเมืองรวมเชื่อมโยง
อย่างมีระบบ
4.5 การก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย
และการป้องกันโรค

โครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะถนนในเขตเทศบาล
โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
โครงการขยายเขตประปาทุกเขตชุมชนในเขตเทศบาล
โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี

4.5.1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. ศาลาชุมชนยานเกราะ พร้อมสร้างลาน คสล.
4.5.2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาคสล. (สนามตะกร้อ) ชุมชนเอื้ออาทร
4.5.3 โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะหนองกลิ้ง
4.5.4 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศาลาชุมชนยานเกราะ
4.5.5 โครงการปรับปรุง,ต่อเติม ศาลาชุมชนยานเกราะ
4.5.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รอบศาลาชุมชนยานเกราะ
5.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและการดาเนินงานด้านสาธารณสุขของ อสม.
5.1.2 โครงการเฝูาระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี
5.1.3 โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ
5.1.4 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์
5.1.5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเรื้อรังในชุมชน
5.1.6 โครงการสาธารณสุขยุคใหม่ห่วงใยสุขภาพ (ออกหน่วยเคลื่อนที่)
5.1.7 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีนในชุมชน
5.1.8 โครงการอบรมแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว
5.1.9 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสม.น้อย)
5.1.10.โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
5.1.11 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

5.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย
และการป้องกันโรค

6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
5.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

โครงการ

5.1.12 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
5.1.13 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง
5.1.14 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
5.1.15 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
5.2 การปูองกันและระงับโรคติดต่อ
5.2.1 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก
5.2.2 โครงการปูองกันและปัญหาโรคเอดส์ในชุมชนอย่างยั่งยืน
5.2.3 โครงการรอยยิ้มแห่งความหวัง
5.2.4 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
5.2.5 โครงการเฝูาระวังภัยสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล
5.2.6 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนเชิงปฏิบัติการ
5.3 การจัดการสุขาภิบาลบ้านเรือนชุมชนและสถานที5.3.1
่
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด
5.3.2 โครงการประกวดชุมชนสะอาดหน้าบ้านชวนมอง
6.1 การจัดระบบระบายน้าทิ้งจากชุมชน
6.1.1 โครงการขุดลอกคลองระบายน้า ถนนมิตรภาพ
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
6.1.2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (ลาห้วยน้าขุ่น)
6.1.3 โครงการดาดคอนกรีต ลาห้วยน้าขุ่น
6.1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ลาห้วยน้าขุ่น (ตอนล่าง) ชุมชนดงเค็ง
6.1.5 โครงการก่อสสร้างรางระบายน้า คสล. ลาห้วยน้าขุ่น (ตอนล่าง) ชุมชนชานเมือง
6.1.6 โครงการก่อสสร้างรางระบายน้า คสล. ลาห้วยน้าขุ่น (ตอนล่าง) ชุมชนยานเกราะ
6.2 การรักษาความสะอาด และ
6.2.1 โครงการจัดซื้อถังขยะ แบบมีล้อเลื่อน
ความเรียบร้อยของบ้านเมือง
6.2.2 โครงการบริหารจัดการกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบและการกาจัดขยะติดเชื้อในชุมชน
6.3 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
6.3.1 โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดอย่างมีส่วนร่วมและนากลับมาใช้ประโยชน์
6.3.2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะพิษ
6.3.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
6.4 การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ
7.1 ศักยภาพบุคลากร

7.2 ปรับปรุงขั้นตอนการทางานและการบริการ
ประชาชน
7.3 เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

6.5.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2.1
7.2.2
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9

30

โครงการ
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
โครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในสถานประกอบการ
โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมในชุมชน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลิ้ง
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรเทศบาล
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร
โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล
โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเทศบาล
โครงการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์คู่สาย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการเพื่อบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสานักงานเทศบาลตาบลบ้านจั่น
โครงการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศน์และระบบเสียงสาหรับห้องประชุมสภา
โครงการค่าบริการไปรษณีย์
โครงการจัดซื้อที่ดินสาหรับใช้เป็นที่สาธารณะ ชุมชนศรีประจักษ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงานสาหรับใช้ในห้องประชุม
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
7.3 เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 7.3.10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.3.11 โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านจั่น (มุมซ้าย) พร้อมติดตั้งแอร์
7.3.12 โครงการต่อเติมอาคารสานัก งานเทศบาลตาบลบ้านจั่น (ห้องประชุมอาคาร คสล. 2 ชั้น)
พร้อมติดตั้งแอร์
7.3.13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.3.14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
7.3.15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
7.3.16 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร
7.3.17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สารวจ
7.3.18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
7.3.19 โครงการติดตั้งประตูทางเข้า – ออก สวนสาธารณะหนองกลิ้ง
7.3.20 โครงการติดตั้งรั้วเหล็กรอบบ่อตกตะกอนน้าทิ้งระบบประปา
7.3.21 โครงการค่าสารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
7.3.22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
7.4 การพัฒนารายได้
7.4.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.4.2 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
7.4.3 โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
7.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.5.1 โครงการจัดซื้อธงประดับและจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ
7.5.2 โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
7.5.3 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
7.5.4 โครงการจัดงานวันเทศบาล
7.5.5 โครงการเทศบาลพบประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
ปกครองการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
7.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.5.6 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
และเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ
7.5.7 โครงการประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
7.5.8 โครงการจัดทาวารสารและรายงานกิจการประจาปีเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
7.5.9 โครงการพัฒนาเว็บไซด์และให้บริการอินเตอร์เน็ต
7.5.10 โครงการค่าเช่า web server พื้นที่เก็บเว็บไซด์เทศบาลตาบลบ้านจั่น
7.5.11 โครงการร่วมใจ “คนไทยต้องไม่โกง” ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
7.5.12 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้
7.5.13 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์
7.5.14 โครงการติดตั้งปูายอักษรไฟวิ่งบริเวณสะพานลอยแยกทางเข้าวัดปุาบ้านตาด
7.5.15 โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ จอแสดงสีจริง LED OutdoorFull Color
7.5.16 โครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานของ อปท. เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
7.5.17 โครงการจัดทาแผนแม่บทชุมชน
7.5.18 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน
7.5.19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและเพิ่มจุดกระจายเสียง
7.5.20 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พร.บ.ควบคุมอาคารผังเมืองและ พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน
ตลอดจนงานด้านระบบสาธารณูปโภค การวางผังเมือง งานสวนสาธษรณะ
7.5.21 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมืองอุดรธานี
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4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ อุดรธานีเมืองน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นาหน้าการศึกษา พัฒนาการ
ท่องเที่ยว”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 1.สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2.ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์และการทาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มผู้ประกอบการและเครือข่ายโดยการส่งเสริมการต่อยอด
ภูมิปัญญา และความเป็นไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด
5.พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมสร้าง
ตราสัญลักษณ์ของสินค้า
2.ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.เพิ่มความสมบูรณ์และพื้นที่ปุาอนุรักษ์ ปุาสงวนแห่งชาติ
รวมทั้งการ ปูองกันไฟปุาและการจัดทาแนวเขตปุาอนุรักษ์ที่
ชัดเจนและปูองกันรักษาปุาเชิงรุก
2.ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีในการฟื้นฟูบารุงดินและการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ
3.ปลูกจิตสานึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.การกาจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล
5.การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้าเพื่อการเกษตรและสร้างความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้า
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.ด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
1.พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรม
และที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว
2.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการท่องเที่ยว และการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นและ
สถาบัน การศึกษาในการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการท่องเที่ยวโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน

4.ด้านการจัดการศึกษาและการ
1.ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ในความรับผิดชอบ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 2.เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
5.เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรี
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันทางสังคมในการ
พัฒนาด้านต่างๆรวมทั้งปลุกจิตสานึกในความรักความสามัคคี
และความเป็นไทย
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดทาแผนชุมชน
7.การจัดทาฐานข้อมูลทุกด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
5.ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 1.ส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม
และขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ปลูกจิตสานึกของประชาชน เยาวชน ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดี
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หมายเหตุ

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)
“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”

พันธกิจ
1. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
3. การพัฒนาระบบคมนาคมและศัยกภาพด้านการค้า เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
รายได้ของประชาชนในจังหวัด
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ

ค่านิยม UDON TEAM
U
D
O
N
T
E
A
M

:
:
:
:
:
:
:
:

UNITY
DEVELOPMENT
OPENMIND
NETWORK
TRANPARENCY
EXCELLENCE
ACCOUNTABILITY
MORALITY

: มีเอกภาพ
: พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
: เปิดใจให้บริการ
: สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
: มีความโปร่งใส
: เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
: มีความรับผิดชอบ
: มีศีลธรรม
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เป้าประสงค์
1. คนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดี (
GPA)
3. การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศทาให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น
4. การท่องเที่ยวสร้างรายได้มวลรวมให้จังหวัดเพิ่มมากขึ้น
5. มลพิษที่สาคัญๆได้แก่ ขยะ น้าเสีย ได้รับการบาบัดแก้ไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

การจัดลาดับความสาคัญประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ
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4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอเมืองอุดรธานี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พัฒนาประชาคมและชุมชนให้เข้มแข็ง
พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อการบริโภคในท้องถิ่น
พัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดย่อมและแหล่งจาหน่าย
ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข
พัฒนาแหล่งชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
นโยบายการพัฒนาอาเภอเมืองอุดรธานี
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง
2. การเร่งรัดการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การปูองกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
4. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5. การให้บริการประชาชนที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน
6. การพัฒนาตามภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง
วิสัยทัศน์การพัฒนาอาเภอเมืองอุดรธานี

ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานีมีรายได้ ลดหนี้สิน ทั้งหนี้สินในระบบและนอกระบบ มีเงินออม
พอมีพอกิน สุขภาพดี สังคมมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีการศึกษาที่ดี มีความรู้
มีวินัย มีคุณธรรม ประชาคมมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนปลอดยาเสพติด และรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน
และส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยว
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4.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. ด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาหนองกลิ้งให้เป็นปอดของประชาชน เสริมสร้างให้ตาบลบ้านจั่นเป็นเมืองแห่ง
ความสุข สะอาด ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ
1.1 เสริมสร้างภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลและปรับสภาพภูมิทัศน์หนองกลิ้งให้มีความสะอาดสวยงาม
1.2 จัดทาน้าพุเพื่อความสวยงามของหนองกลิ้ง
1.3 ส่งเสริมการดูแลสวนสาธารณะให้ร่มรื่น พื้นที่สาธารณะให้สะอาด
2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้า พัฒนาแหล่งน้าที่มีอยู่ให้เป็นฐานในการดารงชีวิตของชุมชน
2.1 จัดทาประปาผิวดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในหน้าแล้งโดยใช้น้าจากหนองกลิ้ง ไว้บริการ
ประชาชน
2.2 ส่งเสริมการดูแลแหล่งน้าให้สะอาด แหล่งน้าสารองให้เพียงพอ
3. ด้านสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างให้เทศบาลตาบลบ้านจั่นเป็นเมืองแห่งความสุข
ปลอดภัย ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่
3.1 การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยในชุมชน
3.2 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟเขียว ไฟแดง) ให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงตามสี่แยกอันตราย
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหา ปูองกัน สิ่งเสพติดและอาชญากรรม
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป
3.5 จัดหาตลาดเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ
4. ด้านการพัฒนาการศึกษาและการกีฬา
4.1 เพิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ชุมชนในด้านการศึกษา
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและคงไว้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลของเยาวชน
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท
5. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
5.1 ขยายเขตไฟฟูา และน้าประปา ให้ครอบคลุมทุกชุมชน
5.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้าเพื่อระบายน้าในเขตเทศบาล
5.3 ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสมัพันธ์สุข ดงเค็ง บ้านจั่น เพื่อความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน
6. ด้านบริหารจัดการ คงไว้ซึ่งสานักงานเดิม โดย
6.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังเก่า
6.2 ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในพื้นที่เดิม
7. ด้านการบริการ
7.1 ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค รวดเร็ว ทันใจ
7.2 ลดขั้นตอนการปฏิบัต
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