
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

*************************** 
  

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได ้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  
๖  ข้อ ๒๙  (๒)  (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
(e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ดังกล่าวด้วย  โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นได้เสนอสภาและ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ทีศู่นย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 – เดือนกันยายน พ.ศ.2562)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนต าบลวังจั่น  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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ส่วนท่ี 1   
บทน า 

********************* 
 

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือ  

/ผู้มีส่วนได้เสีย… 



๒ 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจัน สิ่งเหล่านีจ้ะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การ     
บริหารส่วนต าบลวังจั่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลวังจั่น หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

1.3.1 การด าเนินการ... 
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   ๓.๑ การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   3.2  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ดังนี้ 
  3..2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ
ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้ น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะ
ได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล… 
 



๔ 

 

 

  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้            
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  3.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการ       
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  3.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

   ๑.๓.๓  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น               
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล     
วังจั่น  ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ       
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภา
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  3. ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 
 

5. ประสิทธิภาพ... 
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  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น       
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และ
อาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ         
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพ่ึงตนเอง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์... 
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  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5.  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑.๕.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๑.๕.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  ๑.๕.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๕.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

1.5.5 กระตุ้น... 



๘ 

 

 

  ๑.๕.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๑.๕.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  ๑.๕.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๑.๕.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
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ส่วนท่ี 2   
การติดตามและประเมินผล 

********************* 
 

การติดตามและประเมินผล 
  2.1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลา
ดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย        
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอโคกส าโรง และแผนชุมชนต าบล 
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.       
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 

(2)  ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 7 หมู่บ้าน 
(3)  โรงเรียนบ้านวังจั่น สังกัด สพฐ.  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

   (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  
อาหารเสริม(นม)  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 

/(8) มีวัสดุ... 

1.ยุทธศาสตร์ 

2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
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(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7 หมู่บ้าน 
(10)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ        

ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
(11)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(12)  ประชาชนในต าบลวังจั่น มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(13)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ  
(14)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี 
(15)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 7 หมู่บ้าน 
(16)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/

ต าบลและทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(17)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

   (18)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกปุา  
(19)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(20)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี  
(21)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(22)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
(23)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

 
 

(1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร   
(2)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (3)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
(4)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(5)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(6)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ 

การศึกษา 
(7)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น 
(9)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ         

ทีเ่กี่ยวข้อง 
/(10) ส่งเสริม... 

3. แนวทางการพัฒนา 
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(10)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ
ด้อยโอกาส 

(11)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

(12)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุ ขภาพ
แข็งแรง 
  (13)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  

(14)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
  (๑5)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ให้ชุมชนมี        
ความเข้มแข็ง ปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติดหมดไปจากพ้ืนที่ 
  (16)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  (17)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(18)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

(19)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(20)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
(21)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม 
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
 
 
 
  
 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

“ต าบลน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ” 
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๒.๒  รายงานบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
      
     
     องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่  31  
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2562 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 19 6,300,000.00 32 3,714,000.00 36 26,695,000.00 
2.พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 44 1,580,700.00 44 1,550,700.00 44 1,550,700.00 

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางสงัคม 30 253,500.00 30 253,500.00 31 258,500.00 
4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 16 2,550,000.00 10 842,000.00 10 842,000.00 
5.พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.        
ให้มีประสิทธิภาพ 25 8,659,300.00 24 7,511,000.00 23 7,506,000.00 

รวม 134 19,343,500.00 140 13,871,200.00 144 36,852,200.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 
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การวางแผน 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 

๒.3  รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

  

       ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 31  เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2559   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 88 โครงการ งบประมาณ 
12,100,378.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

5 2,061,000.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 36 1,607,078.00 
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคม 19 275,000.00 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

7 720,000.00 

พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

21 7,437,300.00 

รวม 88 12,100,378.00 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  มีดังนี้ 
 

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง บริเวณ
นานายเสมอ ทองสุภาพ ถึง
นานายบุญมา เงินดี หมู่ 2 

  227,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไปมา สะดวก  
 
 

ถนนดินพร้อม      
ลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 

2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน      
คสล.บริเวณหน้าบ้านนาย
เสถียร สีสมุทร หมู่ 3        
ถึงถนน รพช. หมู่ 6  

  282,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไปมา สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ถนน คสล.         
ความยาว 150 
เมตร 

3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง           
รางระบายน้ า คสล.บรเิวณ
บ้านนายอนันต์ ค าสภุาพถึง
บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ญาณ
ภัทร อยู่สุขส าราญใจ หมู่ 4 

  65,000.00 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า       
คสล.กว้าง 50 
ซม.ยาว 30 
เมตร ลึก 70 
ซม. 

4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบริเวณนานายศรเพชร 
น้อยประถม ถึงคลองสนาม
แจง เขตต าบลดงพลับ       
หมู่ 5 

  1,230,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไปมา สะดวก  

ถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม.         
ยาว 1,500 ม.  

5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ 7 

  257,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไปมา สะดวก  

ถนนดินพร้อม    
ลงลูกรัง  
กว้าง 3.50 ม.   
ยาว 1,700 ม. 

6 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

  20,000.00 เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ของเด็กให้มี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ด ี
และเพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนให้เด็กกล้า
คิด กล้าแสดงออก 
และพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 

โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ
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7 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนบ้านวังจั่น 

  364,078.00 เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) ส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก และโรงเรยีน
บ้านวังจั่น 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)      
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียน
บ้านวังจั่น 

8 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

  245,000.00 เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่
ดีแก่เด็กนักเรียน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

9 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา     
(ค่าจัดการเรียนการสอน    
รายหัว) 

  85,000.00 เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา     
(ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว) 

10 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
และผูป้กครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

  2,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครอง 
และเด็กนักเรยีน 
รับทราบถึงกฎ 
ระเบียน และการ
พัฒนาการตามวัย 
เมื่อเข้าเรียน 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

11 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการรักการ
อ่านในเด็กปฐมวัย 

  2,000.00 เพื่อส่งเสริมการรัก
การอ่านในเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังจั่น 

โครงการส่งเสริม
การรักการอ่าน 
ในเด็กปฐมวัย 

12 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดัสภาพแวดล้อม
ส่งเสริมการเรียนรู ้

  2,000.00 เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อการเรยีน
การสอนเพียงพอกับ
การพัฒนาการ          
ทั้ง 4  ด้าน 

โครงการจดั
สภาพแวดล้อม
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

13 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการประสามสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

  2,000.00 เพื่อเยี่ยมบ้านของ
เด็กศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก 

โครงการประสาม
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

14 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

  50,000.00 เพื่อให้ผู้เรียนรู้สภาพ
จริงตามความจริง
จากเรียนรู ้

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
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15 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

  2,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

16 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญ 

  2,000.00 เพื่อส่งเสริมให ้       
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้ถึง
วันท่ีส าคัญของชาติ
ไทย 

โครงการจดั
กิจกรรมวันส าคัญ 

17 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 

  2,000.00 เพื่อให้เด็กมีคณุภาพ
ชีวิต ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้
และคณุธรรม 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

18 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการหนูน้อยอนรุักษ์
วัฒนธรรมไทย 

  2,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย ที่ดี
งามให้กับเด็กปฐมวัย 

โครงการหนูน้อย
อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

19 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการเรียนรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู ้

  2,000.00 เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ให้กับ เด็ก
ปฐมวัย 

โครงการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการเรยีนรู ้

20 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการบ้านหลังเรียน   2,000.00 เพื่อเยี่ยมบ้านของ
เด็กศูนย์พัฒนา       
เด็กเล็ก 

โครงการบ้านหลัง
เรียน 

21 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมร่วมใจกัน
ท าความด ี

  2,000.00 เพื่อปลูกฝังการท า
ความด ีให้กับเด็ก
นักเรียน 

โครงการกิจกรรม
ร่วมใจกันท า
ความด ี

22 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการต าบลวังจั่น  
อาหารปลอดภัย  ปลอดโรค 

  2,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
ปลอดโรค 

โครงการต าบล 
วังจั่น  อาหาร
ปลอดภัย     
ปลอดโรค 

23 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

  2,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิต ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปญัญา 
ความรู้และคณุธรรม 

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

24 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู ้
สู่ประชาคมอาเซียน 

  2,000.00 เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้
เกี่ยวกับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู ้ 
สู่ประชาคม
อาเซียน 



๑๘ 

 

 

25 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดในช่วงเทศกาล
สงกรานต/์ วันเข้าพรรษา 

  40,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติดในช่วง
เทศกาล
สงกรานต/์  
วันเข้าพรรษา 

26 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ในการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

  20,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬา 

โครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
ในการแข่งขัน
กีฬาในระดับ
ต่างๆ 

27 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

  20,000.00 เพื่ออนุรักษ์สืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง
ให้คงอยู่สืบไป 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอย
กระทง 

28 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติและประเพณีวัน
สงกรานต ์

  40,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัด
งานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและ
ประเพณีวัน
สงกรานต ์ให้คงอยู่
สืบไป 

โครงการจดังาน
วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและ
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

29 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการหล่อเทียนและแห่
เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 

  10,000.00 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

โครงการ        
หล่อเทียนและ 
แห่เทียนเนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

30 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

  30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

โครงการจดังาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

31 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ 

  10,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

โครงการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

32 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ 

  40,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ 

โครงการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ
ราชฯ 



๑๙ 

 

 

33 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ประชาเป็นสุข 

  5,000.00 เพื่อให้ประชาชน
รักษาศีล 5 ตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา 

โครงการจดังาน
หมู่บ้านรักษาศลี 
5 ประชาเป็นสุข 

34 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการสัปดาหส์่งเสริมวันวิ
สาขบูชาโลก 

  2,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ปฏิบัติตนตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา 

โครงการสัปดาห์
ส่งเสริมวันวิ
สาขบูชาโลก 

35 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมสวด
มนต์ข้ามป ี

  2,000.00 เพื่อเป็นศิริมงคลกับ
ชีวิต 

โครงการจดั
กิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี 

36 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการประเพณ ีโฮมพา
แลง 

  2,000.00 เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงาม 

โครงการ
ประเพณ ี        
โฮมพาแลง 

37 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีท าบุญ
กลางบ้าน 

  2,000.00 เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงาม 

โครงการ
ประเพณีท าบุญ
กลางบ้าน 

38 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมปราชญ ์
ด้านการนวดแผนไทย 

  2,000.00 เพื่อสืบสานปราชญ์
ชาวบ้าน ด้านการ
นวดแผนไทย  

โครงการส่งเสริม
ปราชญ ์ด้านการ
นวดแผนไทย 

39 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมปราชญ ์
ด้านการประกอบอาหาร
พื้นบ้าน 

  2,000.00 เพื่อสืบสานปราชญ์
ชาวบ้านด้านการ
ประกอบอาหาร
พื้นบ้าน 

โครงการส่งเสริม
ปราชญ ์ด้านการ
ประกอบอาหาร
พื้นบ้าน 

40 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนบ้านวังจั่น 

  560,000.00 เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง ส่งเสริม
โภชนาการที่ดีแกเ่ด็ก
นักเรียน 

อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านวัง
จั่น 

41 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

อุดหนุนส านักงานคลัง
จังหวัดลพบุร ีโครงการจดั
งานแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ ์

  28,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

โครงการจดังาน
แผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ ์

42 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อน 

  3,000.00 เพื่อพัฒนาสร้างสาน
สัมพันธ์ของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ
เพื่อนช่วยเพื่อน 



๒๐ 

 

 

43 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการอบรมผูสู้งวัย นวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพ 

  2,000.00 เพื่อพัฒนา และให้
ความรู้แก่ผูสู้งอายุใน
การดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

โครงการอบรม 
ผู้สูงวัย นวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพ 

44 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
สตร ี

  10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพสตร ี

โครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพสตร ี

45 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อบรมแกนน าผูสู้งอาย ุ

  5,000.00 เพื่ออบรมแกนน า
ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ
อบรมแกนน า
ผู้สูงอาย ุ

46 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลวังจั่น 

  20,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบล 
วังจั่น 

47 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการและผู้ขาดผู้
อุปการะไร้ที่พึ่ง 

  5,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์และสร้าง
รายได ้

โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคน
พิการและผู้ขาด 
ผู้อุปการะไร้ที่พึ่ง 

48 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลคนพิการ 

  10,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลคนพิการให้ถูก
วิธีและถูกสุขลักษณะ  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แล
คนพิการ 

49 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวยากจนและด้อย
โอกาส 

  5,000.00 เพื่อสงเคราะห์
ครอบครัวยากจน
และด้อยโอกาส 

โครงการ
สงเคราะห์
ครอบครัวยากจน
และด้อยโอกาส 

50 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการอบรมกลุม่แม่บ้าน
ท าน้ ายาล้างจาน 

  5,000.00 เพื่อพัฒนาบทบาท
ของกลุ่มแม่บ้านใน
การสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

โครงการอบรม
กลุ่มแม่บ้านท า
น้ ายาล้างจาน 

51 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการครอบครัวสัมพันธ์   3,000.00 เพื่อสร้างสานสัมพันธ์
ที่ดีภายในครอบครัว 

โครงการ
ครอบครัว
สัมพันธ์ 

52 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 

  10,000.00 เพื่อให้ที่อยู่อาศัยถูก
สุขลักษณะ 

โครงการปรับ
สภาพแวดล้อม    
ที่อยู่อาศัยให้แก่
คนพิการ 



๒๑ 

 

 

53 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสตรฝีึกอาชีพสบู่
เหลวสมุนไพร 

  5,000.00 เพื่อพัฒนาอาชีพ 
 
การสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสตรฝีึก
อาชีพสบู่เหลว
สมุนไพร 

54 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรมการท า
ขนมไทย 

  2,000.00 เพื่อพัฒนาบทบาท
ของประชาชนในการ
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

โครงการ
ฝึกอบรม 
การท าขนมไทย 

55 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  10,000.00 เพื่อน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มาปฏิบัต ิ

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

56 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

  10,000.00 เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คุมก าเนดิ 
แลโรคผิวหนัง ใน
สุนัขและแมว 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

57 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

  10,000.00 เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

โครงการรณรงค์
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

58 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
และแก้ไข โรคไข้หวัดนก 
และโรคอุบัติใหม ่

  10,000.00 เพื่อปูองกันโรคและ
แก้ไขโรคไข้หวัดนก
และโรคอุบัติใหม ่

โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคและ
แก้ไข โรคไข้หวัด
นก และโรคอุบัติ
ใหม ่

59 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

อุดหนุนการพัฒนา
สาธารณสุข ให้แก่ อสม.
จ านวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 
7,500 บาท โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมลู
ฐาน 

  140,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์สาธารณสุข
หมู่บ้าน 

สนับสนุน
งบประมาณ 
(ศสมช.) 
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60 พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโคกส าโรง ส่งเสริม
กิจกรรมเหล่ากาชาดอ าเภอ
โคกส าโรง 

  10,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
เหล่ากาชาดอ าเภอ
โคกส าโรง 

กิจกรรมเหล่า
กาชาดอ าเภอ 
โคกส าโรง 

61 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

โครงการลพบุร ีเมืองสะอาด   50,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน ตระหนักถึง
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ของชุมชน 
 
 

โครงการลพบุร ี
เมืองสะอาด 

62 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

โครงการรักน้ า รักปุา  รัก
แผ่นดิน 

  10,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน อนุรักษ์ปุาไม้ 
ของชุมชน 

โครงการรักน้ า 
รักปุา  รัก
แผ่นดิน 

63 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

โครงการท้องถิ่นไทยใส่
ใจความสะอาด  คนในชาติมี
ความสุข 

  5,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน ตระหนักถึง
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

โครงการท้องถิ่น
ไทยใส่ใจความ
สะอาด  คนใน
ชาติมีความสุข 

64 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

โครงการขุดลอกคลอง 
บริเวณบา้นนายมนไพร 
สุทธา หมู่ที่ 1  ถึงฟาร์มไก่ 
หมู่ 7  

  322,000.00 เพื่อเพ่ิมแหล่งน้ าทาง
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง 
ความยาว
ประมาณ 7,000 
เมตร 

65 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส จากบริเวณนานาย
สมาน ค าวงษาถึงบริเวณนา
นายวัตสา มีการณุ หมู่ที่ 6 

  318,000.00 เพื่อให้การระบายน้ า
ในฤดูฝนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วปูองกันปัญหา
น้ าท่วมขังพื้นที่
เกษตร 

บล็อกคอนเวิรส์ 
จากบริเวณนา
นายสมาน ค า
วงษาถึงบริเวณ
นานายวัตสา  
มีการณุ หมู่ที่ 6 

66 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

โครงการส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาต ิ และ
แหล่งท่องเที่ยว 

  10,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนรู้จักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

โครงการส่งเสริม
ปรับปรุงแก้ไข 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

67 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

โครงการส่งเสริมปลูกผักครัว
ปลอดสารพิษ 

  5,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การบริโภคอาหารที่
ปลอดสารพิษ 

โครงการส่งเสริม
ปลูกผักครัว
ปลอดสารพิษ 
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68 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

  5,000.00 เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหต ุ

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

69 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
สงกรานต ์

  5,000.00 เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหต ุ

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
สงกรานต ์

70 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

  10,000.00 เพื่อให้เกิดความรัก 
สมัครสมาน สามัคคี 
ในความเป็นชนชาติ
ไทยท่ีมีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ศูนย์รวมใจ ยึด
เหนี่ยวจิตใจและคง
อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

โครงการปกปูอง
สถาบันส าคญั
ของชาติ 

71 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการส ารวจ ความพึง
พอใจของประชาชน 

  30,000.00 เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการส ารวจ 
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

72 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

  5,000.00 เพื่อรับฟังปัญหา 
ความต้องการ และ
ให้บริการประชาชน 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

73 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการประชุมประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชน 

  5,000.00 เพื่อให้เกิด
กระบวนการส่วนร่วม
และความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการ
และรับทราบ
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 

โครงการประชุม
ประชาคมจดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผน
ชุมชน 

74 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนที่ภาษ ีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

  200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

จัดท าแผนที่ภาษ ี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

75 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการออกบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

  5,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที 

โครงการออก
บริการจดัเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 
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76 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบ้านวังจั่นเพื่อ
ต่อต้านยาเสพตดิตาม
โครงการ D.A.R.E 

  20,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

โครงการอบรม
เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนบ้าน 
วังจั่นเพื่อต่อต้าน
ยาเสพตดิตาม
โครงการ D.A.R.E 

77 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 

  10,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ 

โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณา
การ 

78 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

อบรมเสริมสร้างความรู้ดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง 

  228,300.00 เพื่อน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มาปฏิบัต ิ

โครงการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

79 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิกิจกรรม
ฟื้นฟู/บ าบัด/ฝึกอาชีพ 

  50,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม 
กิจกรรมฟื้นฟู/
บ าบัด/ฝึกอาชีพ ให้
กลุ่มเสี่ยง 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ
กิจกรรมฟื้นฟู/
บ าบัด/ฝึกอาชีพ 

80 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

  59,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

81 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ   4,692,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

82 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ   1,248,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยัง
ชีพคนพิการ 

เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

83 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์   60,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส ์

เบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส ์



๒๕ 

 

 

84 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส ารองจ่าย   558,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ส ารองจ่ายและเพื่อใช้
จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น 

ส ารองจ่าย 

85 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน   80,000.00 เพื่อจ่ายเป็น 
๑) เงินสมทบ สปสช.   
๒) สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลวังจั่น 

เงินสมทบ 
สปสช./สมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลวังจั่น 

86 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท) 

  137,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบ กบท. ตาม 
พ.ร.บ. บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท) 

87 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)  

  20,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานท่ี
กลาง)  

การด าเนินงาน
โครงการ
ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)  

88 พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโคกส าโรง ด าเนิน
โครงการจดังานรัฐพิธี/ วัน
ส าคัญทางศาสนา 

  10,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
จัดงานรัฐพิธี/วัน
ส าคัญทางศาสนา 

การด าเนินงาน
โครงการจดังาน
รัฐพิธี/วันส าคญั
ทางศาสนา 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

โครงการ 

โครงการ 

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ … 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 



๒๗ 

 

 

๒.3  รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562  
อบต.วงัจ ัน่ โคกส าโรง จ.ลพบุร ี    

ชือ่โครงการ หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน    

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากบริเวณที่
นายสมศักดิ์ แก้วสง่า ถึงอ่างเก็บน้ า หมู่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

10,000.00 

  
  

2. โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากบริเวณ
บ้านนายพรเทพ จันทรล์า ถึงบริเวณหลังบ้าน นายวิศวะ 
ท าทัน หมู่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

30,000.00 

  
  

3. โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณบ้าน
นายโอ่ง ตุพันธ์วงศ์ ถึงบริเวณบ้านนายพิมพา พรมรักษา 
หมู่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

30,000.00 

  
  

4. โครงการก่อสรา้งสะพาน คสล.บริเวณบา้นนายเสนอ 
ไวยสุนทรี หมู่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

1,000,000.00 

  
  

5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.บรเิวณบ้านนายวิชาญ มี
มั่งคั่ง ถึงถนน คสล.บ้านนายวิชัย พันธุ หมู่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

120,000.00 

  
  

6. โครงการก่อสรา้งพนังกั้นน้ า บริเวณบา้นนายวิชาญ มี
มั่งคั่ง ถึงบ้านนายวิชัย พันธุ หมู่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

500,000.00 

  
  

7. โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณบ้าน
นายชุมพล คงมี ถึงบริเวณบ้านนางจันทร์มา พันธ์ศรี  
หมู่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

10,000.00 

  
  

8. โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงลูกรัง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า จากสะพาน 2 ถึงนานางสายทอง เทพอารักษ์ 
หมู่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

1,000,000.00 

  
  

9. โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากบริเวณ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา 300,000.00 
  

  



๒๘ 

 

 

สระน้ านายสมศักดิ์ แก้วสง่า ถึงคลองซอยถลุงเหล็ก       
หมู่ 4 

ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง ถนน-การสาธารณูปโภค 

10. โครงการวางท่อระบายน้ า จุดท่ี 1 จากบริเวณ รพสต.     
วังจั่น หมู่ 6 ถึงบ้านนายสมบุญ เลไธสง หมู่ 3 จุดท่ี 2      
จากบ้านนายนิพนธ์ จรรยา ถึงบ้านนายจัน สีหาพล หมู่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

300,000.00 

  
  

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบา้นนายสมคิด 
ลุนโล้ ถึงบ้านนายอ านวย เกตุเกดิ หมู่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

100,000.00 

  
  

12. โครงการลงลูกรังเสรมิคันคลอง จากถนน รพช.      
หมู ่7 ถึงหมู่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

200,000.00 

  
  

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

100,000.00 

  
  

14. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง หมู่.1 - หมู่.7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

500,000.00 

  
  

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
15. โครงการจา้งเด็กนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาค
เรียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารงานบุคคล 

15,000.00 

  
  

16. โครงกายค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 

  
  

17. โครงการอบรม มัคคเุทศก์น้อย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 

  
  

18. โครงการยุวอาสาพัฒนาระบบการแพทย์ แผนไทย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 

  
  

19. โครงการกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษภาค ฤดูร้อน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัย 5,000.00 
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และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

20. โครงการร่วมใจใฝุธรรมะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี

ท้องถิ่น 

2,000.00 

  
  

21. โครงการจดักิจกรรมอบรมพระนวกะ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี

ท้องถิ่น 

2,000.00 

  
  

22. โครงการส่งเสริมเพื่อการอนุรกัษ์ศิลปะ นาฎศิลป ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี

ท้องถิ่น 

2,000.00 

  
  

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคม 
23. โครงการฝึกอบรมการท าไขเ่ค็มดินสอพอง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก

สวัสดิการสังคม 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

3,000.00 

  
  

24. โครงการผู้สูงวัยยิม้ยิ้ม ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

3,000.00 

  
  

25. โครงการส่งเสริมสตรีขยับกายสบายชีวีเพื่อสุขภาพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

3,000.00 

  
  

26. โครงการชาวต าบลวังจั่นแข่งขันประกวดแอโรบิก ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

5,000.00 

  
  

27. โครงการอบรมยกระดับประชากรวัยแรงงาน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

3,000.00 

  
  

28. โครงการสานสายใย ใส่ใจสุขภาพเด็กผู้ด้อยโอกาส
และไร้ที่พึ่ง 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

3,000.00 

  
  

29. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทนั รู้จักเลี่ยง ไม่เสียง
เอดส ์

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

3,000.00 

  
  

30. โครงการอบรมเพิ่มพูนประสทิธิภาพผู้สูงอาย ุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร 5,000.00 
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สวัสดิการสังคม ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

31. โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุขยบักายสบายชีวีเพื่อ
สุขภาพ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

3,000.00 

  
  

32. โครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ด ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล 

5,000.00 

  
  

33. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายตุ าบลวังจั่น ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสงเคราะห์

ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 

  
  

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
34. โครงการท าความสะอาดท่อน้ าท้ิง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, 
หมู่ที่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบ าบัด
น้ าเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ า 

100,000.00 

  
  

35. โครงการขดุลอกแก้มลิง บริเวณหลังวัดวังกระเบียน 
หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

300,000.00 

  
  

36. โครงการขดุลอกคลอง บริเวณ บ้านนายมนไพร 
สุทธา หมู่ที่ 1 ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

400,000.00 

  
  

37. โครงการก่อสร้างประตู ปิด-เปิด ท่อระบายน้ า 
บริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 1 และบรเิวณบ้านนายนาค  
ปาร์มวงศ์ หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

100,000.00 

  
  

38. โครงการท าความสะอาดคลอง บริเวณบ้านนายบัว
เงิน หินสุภาพ ถึงทางโค้งนานายผนั สระค าจันทร์  
หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบ าบัด
น้ าเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ า 

90,000.00 

  
  

39. โครงการขดุลอกคลอง บริเวณอ่างเก็บน้ า หมู่ที ่5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

300,000.00 

  
  

40. โครงการขดุลอกคลองบริเวณคลองสนามแจง  
หมู่ที่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

300,000.00 

  
  

41. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟูา
ถนน-การสาธารณูปโภค 

200,000.00 
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42. โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ ์รักพื้นท่ีสีเขียว ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานส่งเสรมิความรู้การเกษตร 

15,000.00 

  
  

พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 
43. โครงการวางผังเมืองชุมชนและปรับปรุง ผังเมือง
ชุมชน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

5,000.00 

  
  

44. ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.วังจั่น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป 

500,000.00 

  
  

45. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสด ุ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป 

500,000.00 

  
  

46. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
สตร ี

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

10,000.00 

  
  

รวม 7,127,000.00       

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.5  รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา 
 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี 2562 
อบต.วังจั่น โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา 

ด าเนินงาน (บาท) 
(วัน)   

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.บรเิวณหน้าบ้านนาย
เสถียร     สสีมุทร หมู่ 3 ถึงถนน รพช. หมู่ 6 1 3/2562 18/5/2562 60 271,000.00 
2. โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.บริเวณบ้าน         
นายอนันต์ ค าสภุาพถึงบริเวณหนา้บ้านผู้ใหญญ่าณภัทร           
อยู่สุขส าราญใจ หมู่ 4 1 14/2562 1/10/2562 30 65,000.00 
3. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. จากบริเวณนานายศร
เพชร น้อยประถม ถึงคลองสนามแจง เขตต าบลดงพลับ 
หมู่ 5 1 EB 2/2562 27/4/2562 60 1,133,000.00 
4. โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 7 1 2/2562 27/4/2562 15 171,000.00 
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1 8/2562 10/1/2562 3 7,900.00 
6. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนบ้านวังจั่น 1 1/2562 1/11/2561 100 129,856.68 

  2 2/2562 16/5/2562 100 120,857.82 
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 1 - 5/2/2562 1 85,000.00 

8. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน 1 29/2562 13/3/2562 3 15,300.00 
9. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในช่วงเทศกาล
สงกรานต/์ วันเข้าพรรษา 1 40/2562 11/4/2562 4 9,480.00 
10. โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 1 4/2562 19/11/2561 3 4,430.00 
11. โครงการจดังานวันผูสู้งอายุแห่งชาติและประเพณี         
วันสงกรานต ์ 1 42/2562 11/4/2562 4 15,800.00 
12. โครงการหล่อเทียนและแหเ่ทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 1 58/2562 11/7/2562 2 430 
13. โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 1 66/2562 5/8/2562 5 6,458.00 
14. โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาช
ฯ 1 62/2562 25/7/2562 2 2,930.00 

15. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังจั่น 1 - 5/3/2562 1 202,000.00 
  2 2/2562 16/5/2562 1 198,000.00 
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคม 

16. โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 1 75/2562 23/8/2562 2 300 
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17. โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 31/2562 15/3/2561 3 3,300.00 
18. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 1 82/2562 13/9/2562 10 1,149.00 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

19. โครงการลพบุรี เมืองสะอาด 1 13/2562 28/2/2562 5 28,260.00 
20. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จากบริเวณนานาย
สมาน ค าวงษาถึงบริเวณนานายวตัสา มีการุณ หมู่ที่ 6 1 4/2562 18/5/2562 60 318,000.00 
21. โครงการส่งเสริมปลูกผักครัวปลอดสารพิษ 1 73/2562 23/8/2562 2 3,930.00 
พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 
22. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่ 1 9/2562 27/12/2561 7 2,960.00 
23. โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
สงกรานต ์ 1 38/2561 11/4/2562 7 2,530.00 
24. โครงการประชุมประชาคมจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชน 1 33/2562 28/6/2562 5 1,350.00 
25. อบรมเสริมสรา้งความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง 1 76/2562 28/8/2562 2 59,000.00 

  2 49/2562 26/8/2562 2 1,900.00 
  3 70/2562 23/8/2562 3 430 

  4 B00018/62 5/9/2562 1 140,500.00 
26. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1 - 10/4/2562 1 24,834.00 

  2 - 2/9/2562 1 25,404.00 
27. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 1 - 2/4/2562 1 2,286,300.00 
  2 - 2/9/2562 1 1,645,600.00 

28. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 - 2/4/2562 1 640,800.00 
  2 - 2/9/2562 1 451,200.00 

29. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 1 - 2/4/2562 1 3,500.00 
  2 - 2/9/2562 1 2,500.00 
30. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1 - 14/3/2562 1 72,060.00 
31. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท) 1 - 4/12/2561 1 137,000.00 

รวม 8,291,249.50 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.6  รายงานโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ 

     อบต.วังจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ  จ านวนเงิน 8,291,250  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 
31 โครงการ จ านวนเงิน 8,291,249  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

4 1,640,000.00 4 1,640,000.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

11 798,442.50 11 798,442.10 

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ทางสังคม 

3 4,749.00 3 4,749.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

3 350,190.00 3 350,190.00 

พัฒนาการเมือง การบรหิารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

10 5,497,868.00 10 5,497,868.00 

รวม 31 8,291,249.50 31 8,291,249.10 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บริเวณหน้าบ้าน
นายเสถียร สสีมุทร     
หมู่ 3 ถึงถนน รพช.  
หมู่ 6  

  282,000.00 271,000.00 3/2562 18/05/2562 60 

2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง       
รางระบายน้ า คสล.  
บริเวณบา้นนายอนันต ์
ค าสุภาพถึงบรเิวณ
หน้าบ้านผู้ใหญญ่าณ
ภัทร   อยู่สุขส าราญใจ        
หมู่ 4 

  65,000.00 65,000.00 14/2562 01/10/2562 30 
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3 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบริเวณนา 
นายศรเพชร 
น้อยประถม ถึง       
คลองสนามแจง เขต
ต าบลดงพลับ  หมู่ 5 

  1,230,000.00 1,133,000.00 
 

EB 2/2562 27/04/2562 60 

4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง   
หมู่ 7 

  257,000.00 171,000.00 2/2562 27/04/2562 15 

5 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

  20,000.00 7,900.00 8/2562 10/01/2562 3 

6 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนบา้น      
วังจั่น 

  364,078.00 129,856.68 1/2562 01/11/2561 100 

          120,857.82 2/2562 16/05/2562 100 

7 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหัว) 

  85,000.00 85,000.00 - 05/02/2562 1 

8 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับเด็กและ
เยาวชน 

 50,000.00 15,300.00 29/2562 13/03/2562 3 

9 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดในช่วง
เทศกาลสงกรานต/์ 
วันเข้าพรรษา 

 40,000.00 9,480.00 40/2562 11/04/2562 4 

10 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

 20,000.00 4,430.00 4/2562 19/11/2561 3 

11 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต ์

 40,000.00 15,800.00 42/2562 11/04/2562 4 



๓๖ 

 

 

12 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการหล่อเทียน
และแห่เทียนเนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

 10,000.00 430.00 58/2562 11/07/2562 2 

13 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 

 30,000.00 6,458.00 66/2562 05/08/2562 5 

14 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ 

 40,000.00 2,930.00 62/2562 25/07/2562 2 

15 พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
โรงเรียน 
บ้านวังจั่น 

 560,000.00 202,000.00 - 05/03/2562 1 

        198,000.00 2/2562 16/05/2562 1 

16 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
ทางสังคม 

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 

 3,000.00 300.00 75/2562 23/08/2562 2 

17 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  10,000.00 3,300.00 31/2562 15/03/2561 3 

18 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
ทางสังคม 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

  10,000.00 1,149.00 82/2562 13/09/2562 10 

19 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 

โครงการลพบุรี เมือง
สะอาด 

  50,000.00 28,260.00 13/2562 28/02/2562 5 

20 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 

โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิรส์ จาก
บริเวณนานายสมาน 
ค าวงษาถึงบริเวณนา
นายวัตสา มีการณุ  
หมู่ที่ 6 

  318,000.00 318,000.00 4/2562 18/05/2562 60 
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21 บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมปลูก
ผักครัวปลอดสารพิษ 

  5,000.00 3,930.00 73/2562 23/08/2562 2 

22 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

  5,000.00 2,960.00 9/2562 27/12/2561 7 

23 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล สงกรานต ์

  5,000.00 2,530.00 38/2561 11/04/2562 7 

24 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการประชุม
ประชาคมจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชน 

  5,000.00 1,350.00 33/2562 28/06/2562 5 

25 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง 

  228,300.00 59,000.00 76/2562 28/08/2562 2 

          1,900.00 49/2562 26/08/2562 2 

          430.00 70/2562 23/08/2562 3 

          140,500.00 B00018/
62 

05/09/2562 1 

26 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  

  59,000.00 24,834.00 - 10/04/2562 1 

          25,404.00 - 02/09/2562 1 

27 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ   4,692,000.00 2,286,300.00 - 02/04/2562 1 

          1,645,600.00 - 02/09/2562 1 

28 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ   1,248,000.00 640,800.00 - 02/04/2562 1 

         451,200.00 - 02/09/2562 1 



๓๘ 

 

 

29 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์   60,000.00 3,500.00 - 02/04/2562 1 

          2,500.00 - 02/09/2562 1 

30 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน   80,000.00 72,060.00 - 14/03/2562 1 

31 พัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการ 
อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท) 

  137,000.00 137,000.00 - 04/12/2561 1 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

2.7  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

19 6,300,000.00 5 2,061,000.00 4 1,640,000.00 4 1,640,000.00 4 1,640,000.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศลิปวัฒนธรรม 

44 1,580,700.00 36 1,607,078.00 11 798,442.50 11 798,442.10 10 547,728.00 

พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

30 253,500.00 19 275,000.00 3 4,749.00 3 4,749.00 3 4,749.00 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

16 2,550,000.00 7 720,000.00 3 350,190.00 3 350,190.00 3 350,190.00 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

25 8,659,300.00 21 7,437,300.00 10 5,497,868.00 10 5,497,868.00 10 5,497,868.00 

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 



๔๐ 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 



๔๑ 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

2565 

2564 

2563 

2562 

ส่วนท่ี 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

********************* 

3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่ง
น้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 19 6,300,000.00 32 3,714,000.00 36 26,695,000.00 
2.พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 44 1,580,700.00 44 1,550,700.00 44 1,550,700.00 
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ทางสังคม 30 253,500.00 30 253,500.00 31 258,500.00 
4.บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 16 2,550,000.00 10 842,000.00 10 842,000.00 
5.พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 25 8,659,300.00 24 7,511,000.00 23 7,506,000.00 

รวม 134 19,343,500.00 140 13,871,200.00 144 36,852,200.00 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 



๔๒ 
 

 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

2565 

2564 

2563 

2562 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด้าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้้า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

19 6,300,000.00 5 2,061,000.00 4 1,640,000.00 4 1,640,000.00 4 1,640,000.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

44 1,580,700.00 36 1,607,078.00 11 798,442.50 11 798,442.10 10 547,728.00 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

30 253,500.00 19 275,000.00 3 4,749.00 3 4,749.00 3 4,749.00 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

16 2,550,000.00 7 720,000.00 3 350,190.00 3 350,190.00 3 350,190.00 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.       
ให้มีประสิทธิภาพ 

25 8,659,300.00 21 7,437,300.00 10 5,497,868.00 10 5,497,868.00 10 5,497,868.00 

 



๔๓ 
 

 

0 10 20 30 40 50

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

0.00 4,000,000.00 8,000,000.00

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 



๔๔ 
 

 

3.3 รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 
 

ยุทธศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ รวม 

1.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 4 21.05 15 78.95 19 

2.พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม 11 25 33 75 44 
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสังคม 3 10 27 90 30 
4.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 3 18.75 13 81.25 16 

5.พัฒนาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 10 40 15 60 25 
รวม 31 23.13 103 76.87 134 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

  

ส่วนท่ี 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      
เมื่อวันที่ 13  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565)  

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 7 6,300,000.00 15 3,714,000.00 17 26,695,000.00 
2.พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 
35 1,580,700.00 38 1,550,700.00 38 1,550,700.00 

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางสงัคม 12 253,500.00 15 253,500.00 15 258,500.00 
4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 7 2,550,000.00 8 842,000.00 8 842,000.00 
5.พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 17 8,659,300.00 20 7,511,000.00 18 7,506,000.00 

รวม 78 19,343,500.00 96 13,871,200.00 96 36,852,200.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 13   
เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 88 โครงการ 
งบประมาณ 12,100,378.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

๑. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

5 2,061,000.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม 36 1,607,078.00 
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคม 19 275,000.00 
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 7 720,000.00 
พัฒนาการเมือง การบรหิารจดัการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 21 7,437,300.00 

รวม 88 12,100,378.00 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

การจัดท างบประมาณ 
 

การวางแผน 
 



๔๖ 
 

 

2.  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  31 โครงการ  จ านวนเงิน 8,291,250.00  
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 31 โครงการ จ านวนเงิน 8,291,249.00  บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

4 1,640,000.00 4 1,640,000.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

11 798,442.50 11 798,442.10 

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ทางสังคม 

3 4,749.00 3 4,749.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

3 350,190.00 3 350,190.00 

พัฒนาการเมือง การบรหิารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

10 5,497,868.00 10 5,497,868.00 

รวม 31 8,291,249.50 31 8,291,249.10 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 
3.  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ 
การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 
เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล 
Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น
น าไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการ
พัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 

4.  ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัด
ได้จริง ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 



๔๗ 
 

 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  ในปี 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม 
แผนการด าเนินงาน จ านวน  31   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.22    
 
 

 1.   มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
 2.   ถนนยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน  
 3.   มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือการพัฒนา

ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
 4.   มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้ 
 5.   ประชาชนต้องการให้ อบต. มีการจัดประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้เสนอปัญหา 

ข้อเสนอแนะ  และให้แนะน าเจ้าหน้าที่ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือที่จะสามารถติดต่อในการใช้บริการ
ได้ถูกต้องตามความต้องการ  

6.   ปัญหาเรื่องภัยแล้ง  ประชาชนขาดน้ าในการอุปโภค-บริโภค และท่อน้ ามีไม่เพียงพอในการส่งน้ า 
 
 

 1.   เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 2.   เห็นควรพิจารณาด าเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป -มาได้สะดวก 
และเพียงพอ  

3.   ให้พิจารณาด าเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
  

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูท่างสงัคม 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ใหม้ีประสิทธิภาพ 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

ปัญหาและอุปสรรค 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 



๔๘ 
 

 

4.  การจัดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี กับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และการ น าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของจ านวน
โครงการ และ งบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย  
  5. เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือเรื่องน้ า ในการอุปโภค-บริโภค โดยการขุดลอกคลอง ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล และขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ิมมากขึ้น 
 



\ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านนายเสถียร สีสมุทร หมู่ 3 ถึงถนน รพช.หมู่ 6 

รูปภาพ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.บริเวณบ้านนายอนันต์ ค้าสุภาพ ถึงบ้านผู้ใหญ่ญาณภัทร 

อยู่สุขส้าราญใจ หมู่ 4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณนานายศรเพชร น้อยประถม ถึงคลองสนามแจง 

เขตต้าบลดงพลับ หมู่ 5 

รูปภาพ 
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 7 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

 

รูปภาพ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส้าหรับเด็กและเยาวชน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติในช่วงเทศกาลสงกรานต์/วันเข้าพรรษา 

 

รูปภาพ 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และประเพณีวันสงกรานต์ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

รูปภาพ 
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

 

รูปภาพ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 กรกฎาคม 2562 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

 

รูปภาพ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 

รูปภาพ 
โครงการลพบุรีเมืองสะอาด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการส่งเสริมปลูกผักครัวปลอดสารพิษ 

 

รูปภาพ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่างเทศกาลปีใหม่ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 

รูปภาพ 
โครงการประชุมประชาคมจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง 

 

รูปภาพ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 




