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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

------------------------------------------------------- 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ลงนามประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่นหรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น www.wangjun.go.th 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

           
          
                  (นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำนำ 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ได้จัดทำรายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 นั้น 

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณท่ีใช้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในปีงบประมาณถัดไป 
  
 

 งานนโยบายและแผนสำนักงานปลัด 
          องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
          เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
เรื่อง             หน้า 
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย       1 
กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์          3 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น     6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น      6 

 
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 2563-มี.ค.2564)     7 
 

ภาคผนวก 
 ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564) 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

................................................................. 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
“ตำบลน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ” 

2. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
1) พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนสร้างเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจ 
3) ส่งเสริมและพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างอาชีพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน

ชุมชน 
6) บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาน 
 

3. เป้าประสงค์ 
 (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร   

(2)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 
 (3)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 

(4)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(5)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(6)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(7)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
(9)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ         

ทีเ่กี่ยวข้อง 
(10)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อยโอกาส 
(11)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
(12)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

 (13)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก  
 
 

/(14)  สนับสนุน… 
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(14)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ  
 (๑5)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติดหมดไปจากพ้ืนที่ 
 (16)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 (17)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(18)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ
รณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

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

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ตัวช้ีวัด 
 (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 

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

  (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม
(นม) รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ 
 (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7 หมู่บ้าน 
(10)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
(11)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(12)  ประชาชนในตำบลวังจั่น มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(13)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ  
(14)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี 
(15)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 7 หมู่บ้าน 
(16)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้

ชีพกู้ภัย 
(17)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
 

/(18)  เพ่ือทัศนียภาพ… 
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(18)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(19)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ

รณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 (20)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี  
 (21)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
 (22)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 (23)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของ

ท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

6. กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
1 ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำ  เพ่ืออุปโภค บริโภค/ 

การเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
1 พิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 

3   ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี           
วันสำคัญของชาติ 

4  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจ และจัดให้ 
มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 
1 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 
๑ การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา 
๒  การเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ “เพ่ือมุ่งสู่การเป็นตำบลที่มีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ทางสังคมที่น่าอยู่ และยั่งยืน” 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และงานส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
จุดยืนยุทธศาสตร์ที่กำหนด ดังนี้ 
  1)  การพัฒนางานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
       1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบลวังจั่น ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการสัญจร  ไป-มา และ
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 
       1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในตำบลวังจั่นให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
       1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
       1.4 พัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

  2)  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ทางสังคม 
        2.1  ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสอันสำคัญ หรือ
วันสำคัญของชาติ 
       2.2  พัฒนาการศึกษาในชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ / พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 
41 รวมถึงส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถการเรียนรู้ของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ มของ
ประเทศในแถบ ASEAN และกลุ่มประเทศภาคีพัฒนาอื่นๆ  
       2.3  พัฒนาด้านการกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการชุมชนสำหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปให้เกิดประโยชน์  
       2.4  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของตำบล/อำเภอโคกสำโรง และจังหวัดลพบุรี 
       2 .5  อนุรักษ์  สืบสาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคู่ชุมชนตลอดไป และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  
 
 

 
/3)  การพัฒนา… 
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3)  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
       3.1 สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ การอาชีพ ทั้งระดับบุคคล 
(เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป) ครอบครัว  และระดับชุมชน 
       3.2 ส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
       3.3  ส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
       3.4  พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
       3.5  พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4)  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นที่ พึง
ปรารถนาให้เกิดขึ้นร่วมกันของคนในชุมชน นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่ 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 
       5.1 พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ และระบบการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพียงพอ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว
และมีคุณภาพ 

     5.2  สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ 
ทำงานของภาครัฐ สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองและการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

/แผนพัฒนาท้องถิ่น... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 ด้านบริหารทั่วไป 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2. พัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     2.1 แผนงานการศึกษา 
     2.2 แผนการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทางสังคม 
  ด้านบริการชุมชน 

     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     3.2 แผนงานสาธารณสุข 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  ด้านบริหารทั่วไป 

     4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 ด้านเศรษฐกิจ 
       4.3 แผนงานการเกษตร 

5. พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 
 ด้านบริหารทั่วไป 
      5.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
      5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
      5.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      5.6  แผนงานงบกลาง 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้  

  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน  จ านวน  93  โครงการ 

  ➢  รายงานสถานการณ์ด าเนินการ รอบ 6 เดือน  จ านวน  93  โครงการ 

   คิดเป็นร้อยละ 100 

➢  อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านวน  74  โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ 79.53 

➢  ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน  19  โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ 25.67 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 
64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 3 บริเวณนานางประทีป  
นันทวรรธนะ ถึงถนน คสล.หมู่ที่ 6 

354,800.00 354,00.00 800.00  ✓  ✓  

2 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 
บริเวณสามแยกที ่นายหย ู 
เทพอารักษ์ ถึงฝายชลประทาน 

51,700.00 0.00 51,700.00 ✓   ✓  

3 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง หมู่ 5 บริเวณนานายนพิัทธ ์
จรรยา ไปถึงนานายจรัญ จรรยา 

99,900.00 99,000.00 900.00  ✓  ✓  

4 โครงการลพบุรีเมืองสะอาด (งาน
กำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล) 

50,000.00 2,500.00 500.00  ✓  ✓  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4 จากบริเวณถนน รพช.
ทางเข้าโรงเรียนบ้านวังจั่น  
ถึงบ้านนางคำเพียง เงินดี 

534,000.00 0.00 534,000.00 ✓   ✓  

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 
พร้อมซัมเมิร์ส 

227,900.00 0.00 227,900.00 ✓   ✓  

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายนำ้และบอ่พัก 
หมู่ที่ 1 บริเวณบา้นนายเฉลียง  
สีนวน ถึงบ้านนายสุรพล สุทธา 

357,900.00 0.00 357,900.00 ✓   ✓  

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายนำ้และบอ่พัก  
หมู่ที่ 1 บริเวณบา้นนางอ่อนศร ี
คำวงษา ถึงบา้นนายสนิท สีนวน 

295,000.00 0.00 295,000.00 ✓   ✓  

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ
บ่อพัก หมู่ที่ 2 บริเวณบ้าน 
นางทองขัน บุญมา ถึงบ้าน 
นายประนอม เสริมรัมย ์

195,800.00 195,800.00 0.00  ✓  ✓  

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
และบ่อพกั หมู่ที ่2 บริเวณบา้น 
นางวันเพ็ญ สอนเครือ ถึงบ้าน 
นายคัมภีร์ ทำทัน 

191,500.00 191,500.00 0.00  ✓  ✓  

11 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบริเวณนา  
นายบุญยอด บญุลือลัน ถึงบริเวณ
นานางศิวพร ฉายอินทร์ 

118,300.00 0.00 118,300.00 ✓   ✓  

12 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 บริเวณบา้น  
น.ส.ทองแดง โสพรม ถึงที่นา 
นางบานเย็น ใจการุณ 

11,900.00 11,000.00 
 

900.00  ✓  ✓  

 
 
 



 
-9- 
 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
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คงเหลือ 
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สถานะดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 3 บริเวณนานางประทีป  
นนัทวรรธนะ ถึงถนน คสล.หมู่ที่ 6 

163,800.00 163,00.00 800.00  ✓  ✓  

14 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
บริเวณถนน รพช.หมู่ที่ 7 ถึง
บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 

118,000.00 0.00 118,000.00 ✓   ✓  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

245,000.00 94,240.00 150,760.00  ✓  ✓  

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว 

137,000.00 0.00 137,000.00 ✓   ✓  

17 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000.00 0.00 2,000.00  ✓  ✓  

18 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน 
ในเด็กปฐมวัย 

2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

19 โครงการประสามสัมพันธ์เยีย่มบา้น
นักเรียน 

2,000.00 430.00 1,570.00  ✓  ✓  

20 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับ
เด็กและเยาวชน 

50,000.00 0.00 50,000.00 ✓   ✓  

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

22 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

23 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับเด็กปฐมวัย 

2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

24 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการเรียนรู ้

2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

25 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน 

2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

26 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 20,000.00 0.00 
 

20,000.00 ✓   ✓  

27 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้าน วังจั่น 

440,000.00 0.00 
 

440,000.00 ✓   ✓  

28 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา 

25,000.00 0.00 
 

25,000.00 ✓   ✓  

29 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

25,000.00 0.00 
 

25,000.00 ✓   ✓  

30 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

20,000.00 0.00 
 

20,000.00 ✓   ✓  

31 โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

20,000.00 0.00 
 

20,000.00 ✓   ✓  

32 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายแุห่งชาติ
และประเพณีวันสงกรานต ์

30,000.00 0.00 
 

30,000.00 ✓   ✓  
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การเบิกจ่าย 
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สถานะดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 
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64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
33 โครงการหล่อเทียนและแห่เทียน

เนื่องในวันเข้าพรรษา 
10,000.00 0.00 

 
10,000.00 ✓   ✓  

34 โครงการจัดงานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

10,000.00 0.00 
 

10,000.00 ✓   ✓  

35 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

20,000.00 0.00 
 

20,000.00 ✓   ✓  

36 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มถิุนายน 

10,000.00 0.00 
 

10,000.00 ✓   ✓  

37 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาต ิ 10,000.00 0.00 
 

10,000.00 ✓   ✓  

28 โครงการสัปดาห์ส่งเสริม 
วันวิสาขบูชาโลก 

2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

39 โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ขา้มปี 2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

40 โครงการประเพณี โฮมพาแลง 2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

41 โครงการประเพณีทำบุญกลางบา้น 2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

42 อุดหนุนสำนักงานคลังจังหวัดลพบุร ี
โครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จ 
พระนารายณ ์

28,000.00 0.00 
 

28,000.00 ✓   ✓  

43 โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปลูกผกั 
สวนครัวรั้วกินได ้

5,000.00 1,458.00 3,542.00  ✓  ✓  

44 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้วยโครงงานเด็กปฐมวัย 

2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

45 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

46 โครงการ Cooking  
ศพด.อบต.วังจั่น 

2,000.00 0.00 
 

2,000.00 ✓   ✓  

47 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่ทางสังคม 
48 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เพื่อนช่วยเพือ่น 
19,600.00 0.00 

 
19,600.00 ✓   ✓  

 
49 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรม

แกนนำผู้สูงอาย ุ
9,000.00 0.00 

 
9,000.00 ✓   ✓  

50 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 
(กิจกรรมวา้วุ่น วุ้นครอบครัว 

3,000.00 0.00 
 

3,000.00 ✓   ✓  

51 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3,0000.00 0.00 
 

30,000.00 ✓   ✓  

52 โครงการฝึกอบรมอาชพีหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3,500.00 0.00 
 

3,500.00 ✓   ✓  

53 โครงการสานสายใย ใส่ใจสุขภาพ
เด็กผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง 

2,500.00 0.00 
 

5,500.00 ✓   ✓  
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อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่ทางสังคม 
54 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วยั

ผู้สูงอาย ุ
17,00.00 0.00 

 
17,000.00 ✓   ✓  

 
55 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มแม่บ้าน/สตรีตำบลวังจั่น (การ
ทำกล้วยฉาบ-เผือกฉาบ-มันฉาบ) 

5,500.00 0.00 
 

5,500.00 ✓   ✓  

56 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้าน/สตรีตำบลวังจั่น  
(การทำขนมไทยโบราณ ขา้วต้มหวั
หงอก และนำ้สมุนไพรตะไคร้
ใบเตย) 

7,000.00 0.00 
 

7,000.00 ✓   ✓  

57 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ 
ขนมไทย 

5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

58 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ      
ผู้ด้อยโอกา คนไร้ที่พึ่ง 

7,600.00 0.00 
 

7,600.00 ✓   ✓  

59 โครงการฝึกอบรมสิทธิและบทบาท
หน้าที่ของสตรี 

11,600.00 0.00 
 

11,600.00 ✓   ✓  

60 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในครอบครัว 

2,500.00 0.00 
 

2,500.00 ✓   ✓  

61 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสตำบล
วังจั่น 

1,500.00 0.00 
 

1,500.00 ✓   ✓  

62 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวังจั่น 

14,600.00 9,030.00 
 

5,5700.00  ✓  ✓  

63 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
โคกสำโรง ส่งเสริมกิจกรรมเหล่า
กาชาดอำเภอโคกสำโรง 

10,00.00 0.00 
 

10,00.00 ✓   ✓  

64 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคและแก้ไข 
โรคไข้หวัดนก และโรคอุบัติใหม ่

5,00.00 0.00 
 

5,00.00 ✓   ✓  

65 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

5,00.00 4,860.00 
 

140.00  ✓  ✓  

66 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี 

10,00.00 0.00 
 

10,00.00 ✓   ✓  

67 โครงการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

140,00.00 0.00 
 

140,000.00 ✓   ✓  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน 
68 โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภกัดิ์ 

รักพื้นที่สีเขียว 
5,00.00 0.00 

 
5,00.00 ✓   ✓  

69 โครงการรักน้ำ รักปา่ รักแผ่นดิน 5,00.00 0.00 
 

5,00.00 ✓   ✓  

70 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ 
 
 

5,00.00 0.00 
 

5,00.00 ✓   ✓  



ลำดับ
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(บาท) 
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ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 
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71 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวทุ่ง
ทานตะวันบานที่วังจั่น 

5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  
 

72 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจำตำบลวังจั่น 

10,000.00 0.00 
 

10,000.00 ✓   ✓  

73 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

10,000.00 0.00 
 

10,000.00 ✓   ✓  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ให้มปีระสิทธภิาพ 
74 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 

พบประชาชน 
5,000.00 0.00 

 
5,000.00 ✓   ✓  

75 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ 
ของชาติ 

10,000.00 0.00 
 

10,000.00 ✓   ✓  

76 โครงการประชุมประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน 

5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

77 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมผู้บริหาร/พนกังาน/
ลูกจ้าง/ส.อบต.วังจั่น 

10,000.00 0.00 
 

10,000.00 ✓   ✓  

78 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีก่ลาง) 

20,000.00 0.00 
 

20,000.00 ✓   ✓  

79 โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ
ทางศาสนา 

10,000.00 0.00 
 

10,000.00 ✓   ✓  

80 โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่

5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

81 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

82 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดกิจกรรมฟื้นฟู/บำบัด/  
ฝึกอาชีพ 

5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

83 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกล 
ยาเสพติด 

5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

84 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5,000.00 0.00 
 

5,000.00 ✓   ✓  

85 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในชุมชน 

6,000.00 0.00 
 

6,000.00 ✓   ✓  

86 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง 

100,000.00 0.00 
 

100,000.00 ✓   ✓  

87 โครงการอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านวังจั่นเพื่อต่อตา้นยาเสพติด 

20,000.00 0.00 
 

20,000.00 ✓   ✓  

88 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก่ไช
ปัญหา ยาเสพติดอำเภอโคกสำโรง 

50,000.00 50,000.00 
 

0.00  ✓  ✓  

89 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

4,860,000.
00 

2,123,40
0 

2,735,900  ✓  ✓  

90 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

1,152,000 504,400 647,600.00  ✓  ✓  
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ลำดับ

ที่ 
 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะดำเนินการ รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

6 เดือน รอบปี 
64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ให้มปีระสิทธภิาพ 
91 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
30,000.00 3,000.00 

 
26,500.00  ✓  ✓  

92 โครงการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั (สำรองจา่ย) 

338,000.00 
 

144,900 139,100.00  ✓  ✓  

93 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตำบล (สปสช.) 

70,000.00 70,000.00 0.00  ✓  ✓  

 รวม     19    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
บริเวณนานางประทีป นันทวรรธนะ ถึงถนน คสล. หมู่ที่ 6         

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมดินลูกรัง หมู่ที่ 6 
บริเวณบ้าน น.ส.ทองแดง โสพรม ถึงบ้านนางบานเย็น ใจการุณ        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 
บริเวณนานายบุญยอด บุญลือลัน ถึงนานางศิวพร ฉายอินทร์        

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 
บริเวณนานายวัดสา มีการุณ ถึงบริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6        


