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คำนำ 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ              
จัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ใช้เป็นข้อมูลใน
การประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น           
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น          
หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปี พ.ศ. 
2563  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  และเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
                     (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 
                     (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทั่วไปทราบ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2563  (เดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)   
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนา
ประจำปี พ.ศ. 2563 

2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น 

3.  เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในแต่ละส่วน/กอง มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน 

2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
หลัก  มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ 
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรมงานต่างๆ และทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
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6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
7. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง สามารถจัดลำดับ 

ความสำคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินไป 
 
แผนผังขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่กัน 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 

ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

                     แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
                     1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
                         โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว 

     2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
         เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

     3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง   
         โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 2 
 

 
 
 
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้มีการประชุม
กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล       
วังจั่น ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565             
ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก       
จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังจั่น  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยทั่วกันตามลำดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีก  
 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ซ่ึง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่กำหนด จึงขอสรุปผลการ
รายงาน ดังนี้ 
   
  แบบท่ี 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
  ส่วนที่ 1  จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  ได้มีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วน
เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ดังแบบรายงานดังนี้ 
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แบบท่ี 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
  ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์ 

  

ส่วนที่ 2   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
      จังหวัด 

  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2    แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 

 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)   
                      

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงขอประกาศ
ผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.
2563)  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์    ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น    
          " ตำบลน่าอยู่ ชุนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ” 

ยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น   ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร   

(2)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 
  (3)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 

(4)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(5)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(6)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ 

การศึกษา 
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(7)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น 
(9)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ         

ทีเ่กี่ยวข้อง 
(10)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ

ด้อยโอกาส 
(11)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และ

ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(12)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 
  (13)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก  

(14)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
  (๑5)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติดหมดไปจากพ้ืนที่ 
  (16)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  (17)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(18)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

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

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 

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

   (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน        
อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
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(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/

ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(17)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

   (18)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(19)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(20)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี  
(21)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(22)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
(23)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

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

นันทนาการ    ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

กลยุทธ์ 

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

การเกษตร 
 
 
 



 

-9- 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
1 พิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
3   ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี           

วันสำคัญของชาติ 
4  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจ และจัดให้ 

มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 
1 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑ การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา 
๒  การเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ “เพ่ือมุ่งสู่การเป็นตำบลที่มีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ทางสังคมที่น่าอยู่ และยั่งยืน” 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และงานส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
จุดยืนยุทธศาสตร์ที่กำหนด ดังนี้ 

  1)  การพัฒนางานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
       1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบลวังจั่น ให้ได้มาตรฐาน เพื่อการสัญจร  ไป-มา 
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 
       1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในตำบลวังจั่นให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
       1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
       1.4 พัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

  2)  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ทางสังคม 
        2.1  ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสอันสำคัญ 
หรือวันสำคัญของชาติ 
       2.2  พัฒนาการศึกษาในชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ / พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
มาตรา 41 รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการเรียนรู้ของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเพื่อรองรับการ
รวมกลุ่มของประเทศในแถบ ASEAN และกลุ่มประเทศภาคีพัฒนาอ่ืนๆ  
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       2.3  พัฒนาด้านการกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการชุมชนสำหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปให้เกิดประโยชน์  
       2.4  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของตำบล/อำเภอโคกสำโรง และจังหวัด
ลพบุรี 
       2.5  อนุรักษ์ สืบสาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงคู่ชุมชนตลอดไป และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  

  3)  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
       3.1 สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ การอาชีพ ทั้งระดับ
บุคคล (เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป) ครอบครัว  และระดับชุมชน 
       3.2 ส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
       3.3  ส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต 
       3.4  พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
       3.5  พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

4)  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นที่ พึง
ปรารถนาให้เกิดขึ้นร่วมกันของคนในชุมชน นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่ 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ 
       5.1 พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ และระบบการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพียงพอ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที่รวดเร็วและมีคุณภาพ 

     5.2  สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ 
ทำงานของภาครัฐ สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองและการบริหาร 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  จากโครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โคก
สำโรง สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  แหล่ งน้ ำ สาธารณู ปโภค 
สาธารณูปการ   

ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม รวมถึงพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ให้ครอบคลุม เพียงพอ และได้มาตรฐาน 
  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลพบุรี              
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี            
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
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  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒธรรม ในประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้มีพันธกิจที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น 
  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลพบุรี              
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ในยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและ
ความสงบสุขของบ้านเมือง 

การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น   ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีต่อไป 

   องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)           
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี   
(พ.ศ. 2561-2565) 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
อบต.วังจั่น  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

14 5,585,800.00 27 5,885,155.71 18 5,720,000.00 21 4,052,300.00 26 18,951,500.00 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

38 1,112,640.00 38 1,112,640.00 38 1,112,640.00 38 1,112,640.00 38 1,112,640.00 

พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ทางสังคม 

26 364,100.00 26 364,100.00 26 364,100.00 26 364,100.00 26 364,100.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยืน 

6 60,000.00 6 60,000.00 6 60,000.00 6 60,000.00 6 60,000.00 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

21 7,026,500.00 21 7,026,500.00 24 7,936,500.00 21 7,026,500.00 21 7,026,500.00 

รวม 105 14,149,040.00 118 14,448,395.71 112 15,193,240.00 112 12,615,540.00 117 
27,514,740.0

0 
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การจัดทำงบประมาณ 
                     ผู้บริหาร อบต.วังจั่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 88 โครงการ งบประมาณ 8,444,080 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 13 1,048,300.00 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 29 877,850.00 

พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่างสังคม 22 327,000.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน 6 40,000.00 

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 18 6,150,930.00 

รวม 88 8,444,080.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น   มีดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบา้น
นายสมคิด วงษาชยั ถึงบา้น
นายวิชยั เส่ือพรม 

164,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการคมนาคม 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความ
ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนนลง
ลูกรัง หมู่ที่ 4 สายถนน 
รพช. ไปถึงนา นางสม
ทรัพย ์บุญมา 

3,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการคมนาคม 
และขนส่งสินคา้ผลผลิตทางการเกษตร 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ความยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 

3.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 บริเวณบา้น
นายเรือง พนัศรี ถึงบา้น 
น.ส.จนัดา เบา้แกว้ 

141,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการคมนาคม 
ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ความยาว 
105 ม. หนา 0.15 ม. 

4.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ 
4 บริเวณบา้นนายชุมพล 
คงมี ถึงบา้นนายเถาว ์สุขดี 

135,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงั ความยาว 65 เมตร 

5.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง            
รางระบายน ้าพร้อมเหลก็
ตะแกรง หมู่ 5 บริเวณบา้น
นายวิชยั ลาไป ไปถึงบา้น
นายเลื่อน เกตุเกิด 

212,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงั ความยาว 102 เมตร 

6.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกคลอง      
หมู่ที่ 7 บริเวณสามแยกที่ 
นายหย ูเทพอารักษ ์ถึงฝาย
ชลประทาน 

53,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อเพิ่มแหล่งน ้า และ กกัเก็บน ้าส าหรับการเกษตร 
กวา้ง 2.00 เมตร ความยาว 
1,280 เมคร ลึก 1.00 เมตร 

7.  
พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 

โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ลน้ หมู่ที่ 7 บริเวณไร่นาย

89,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อเพิ่มแหล่งน ้า และ กกัเก็บน ้าส าหรับการเกษตร 
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 13 

เมตร สูง 3.00 เมตร 



 

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สมคัร ศรีมล สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

8.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการลพบรีุเมือง
สะอาด (งานก าจดัขยะมูล
ฝอยและ ส่ิงปฏิกลู) 

50,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้จกัรักษาความสะอาด
และทรัพยากรธรรมชาติ  

กิจกรรมรักษาความสะอาดและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 3 เฟส หมู่ที่ 1  

40,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประปาหมู่บา้น ให้มี
กระแสไฟฟ้าเหมาะสมต่อการ ใชง้าน 

- ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประปา 
หมู่ที่ 1 และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ - อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง 

10.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 3 เฟส หมู่ที่ 3  

40,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประปาหมู่บา้น ให้มี
กระแสไฟฟ้าเหมาะสมต่อการ ใชง้าน 

- ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประปา 
หมู่ที่ 3 และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าส ารวจและ
ออกแบบ - อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง 

11.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงดนัต ่า พร้อม
ติดตั้งก่ิงโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 

40,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ๒) 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกจากไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจรไปมา และประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพยีงพอ  

-ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ณ หมู่ที่ ๑ - 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโคกส าโรง 

12.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงดนัต ่า พร้อม
ติดตั้งก่ิงโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

40,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

๑) เพื่อขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ๒) 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกจากไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจรไปมา และประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพยีงพอ  

-ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ณ หมู่ที่ 2 -

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโคกส าโรง 

13.  

พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน ้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาค หมู่ที่ 3 

40,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

๑) เพื่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ๒) เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับความสะดวกจากระบบประปาส่วน
ภูมิภาค และมีน ้าส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ  

- ขยายเขตระบบประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 3 - อุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาบา้น
หม่ี 

14.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวนั) 

245,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพือ่ลดค่าใชจ้่าย
ของผูป้กครองส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่เด็กนกัเรียน  

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

15.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจดัการ
เรียนการสอนรายหัว) 

85,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

16.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ
นกัเรียนและผูป้กครองศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ผูป้กครองและเดก็นกัเรียน รับทราบถึงกฎ 
ระเบียน และการพฒันาการตามวยั เม่ือเขา้เรียน 

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และผูป้กครอง 

17.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมการรัก
การอ่านในเด็กปฐมวยั 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง

เพื่อส่งเสริมการรกัการอ่านในเด็กปฐมวยัศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นวงัจัน่ 

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 



 

การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

18.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการประสามสัมพนัธ์
เยี่ยมบา้นนกัเรียน 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเยี่ยมบา้นของเดก็ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  - ครูผูดู้แลเด็ก - ผูป้กครอง 

19.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

27,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ผูเ้รียนรู้สภาพจริงตามความจริงจากเรียนรู้ เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

20.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวยั 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของ
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

21.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดักิจกรรมวนั
ส าคญั 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กไดเ้รียนรู้ถึงวนัที่ส าคญัของชาติ
ไทย 

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

22.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเดก็
ปฐมวยั 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็มีคุณภาพชีวิต ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

23.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นเพื่อการเรียนรู ้

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ให้กบั 
เด็กปฐมวยั 

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

24.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการกิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษภาคฤดูร้อน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด
ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน 

เด็กนกัเรียน นกัศึกษา 

25.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็เล็กมีคุณภาพชีวิต ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจติใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 



 

26.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษาการจดั
การศึกษา (ส าหรับเด็กอาย ุ
3-5 ปี) 

31,640.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา
การจดัการศึกษา (ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี)  

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.วงัจัน่ 

27.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบา้น วงั
จัน่ 

400,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพือ่ลดค่าใชจ้่าย
ของผูป้กครอง ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่เด็กนกัเรียน  

นกัเรียนโรงเรียนบา้นวงัจัน่ 

28.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการแข่งขนักีฬาตา้น
ยาเสพติดในช่วงเทศกาล
วนัเขา้พรรษา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนสร้างความสามคัคีในการ
แข่งขนักีฬา เป็นหมู่คณะ 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที่ 1 - 

หมู่ที่ 7 ต าบลวงัจัน่ 

29.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการแข่งขนักีฬาตา้น
ยาเสพติดในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนสร้างความสามคัคีในการ
แข่งขนักีฬา เป็นหมู่คณะ 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที่ 1 - 

หมู่ที่ 7 ต าบลวงัจัน่ 

30.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
ในการแข่งขนักีฬาในระดบั
ต่างๆ 

7,700.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาประเภท
ต่างๆ 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที่ 1 - 

หมู่ที่ 7 ต าบลวงัจัน่ 

31.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

2,930.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่ออนุรกัษสื์บสาน ประเพณีลอยกระทงใหค้งอยู่
สืบไป 

กิจกรรมลอยกระทง 

32.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานวนั
ผูสู้งอายแุห่งชาติและ
ประเพณีวนัสงกรานต์ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจดังานวนัผูสู้งอายแุห่งชาติและ
ประเพณีวนัสงกรานต ์ให้คงอยูสื่บไป 

กิจกรรมการจดังานวนัผูสู้งอายุ
แห่งชาติและประเพณีวนั
สงกรานต ์

33.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการหล่อเทียนและแห่
เทียนเน่ืองในวนัเขา้พรรษา 

2,700.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่ออนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่นไทย 
กิจกรรมการหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา 

34.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 

10,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 



 

วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

35.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 

10,600.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 10 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

36.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 

มิถุนายน 

3,850.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระราชินี 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

37.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัพ่อ
แห่งชาติ 

4,430.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 9 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

38.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
วนัวิสาขบูชาโลก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนปฏิบตัิตนตามหลกัของ
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมสัปดาห์ วนัวิสาขบูชา
โลก 

39.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดักิจกรรมสวด
มนตข์า้มปี 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเป็นศิริมงคลกบัชีวิต กิจกรรมทางศาสนา 

40.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการประเพณี โฮมพา
แลง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อสืบสานประเพณีทอ้งถิ่นที่ดีงาม กิจกรรมโฮมพาแลง 

41.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

โครงการประเพณีท าบุญ
กลางบา้น 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อสืบสานประเพณีทอ้งถิ่นที่ดีงาม กิจกรรมท าบุญกลางบา้น 

42.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

อุดหนุนส านกังานคลงั 
จงัหวดัลพบุรี โครงการจดั
งานแผ่นดิน สมเด็จพระ
นารายณ์ 

28,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั

เพื่ออนุรกัษข์นบธรรมเนียมประเพณี 
การจดังานแผ่นดิน สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 



 

การศึกษา 

43.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายเุพื่อนช่วยเพื่อน 

19,600.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อพฒันาสร้างสานสัมพนัธ์ของกลุ่มผูสู้งอาย ุ
เพื่อพฒันาสร้างสานสัมพนัธ์
ของกลุ่มผูสู้งอาย ุ

44.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนน าผูสู้งอายุ 

9,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่ออบรมแกนน าผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ แกนน าผูสู้งอาย ุ

45.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายตุ าบลวงัจัน่ 

14,600.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ ผูสู้งอาย ุ

46.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการครอบครวั
สัมพนัธ์ (กิจกรรมวา้วุ่น 

วุน้ครอบครัว) 
3,000.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อสร้างสานสัมพนัธ์ที่ดีภายในครอบครัว ประชาชนต าบลวงัจนั 

47.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อช่วยเหลอื และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้แก่
ผูป้ระสบภยัต่างๆ  

ผูป้ระสบภยัภายในเขตต าบลวงั
จัน่ 

48.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3,500.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อนอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มาปฏิบตัิ  

กิจกรรมอบรมหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

49.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการสานสายใย ใส่ใจ
สุขภาพเด็กผูด้อ้ยโอกาส
และไร้ที่พึ่ง 

2,500.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ภายในครอบครวัใส่ใจสุขภาพ
เด็กผูด้อ้ยโอกาสและไร้ที่พึ่ง 

เด็ก/ผูด้อ้ยโอกาส และไรท้ี่พึ่ง 
ต าบลวงัจัน่ 

50.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการเตรียมความพร้อม
สู่วยัผูสู้งอาย ุ

17,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัผูท้ีจ่ะกา้วเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ ผูสู้งอายตุ าบลวงัจัน่ 

51.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มแม่บา้น/สตรี
ต าบลวงัจัน่ (การท ากลว้ย
ฉาบ-เผือกฉาบ-มนัฉาบ) 

5,500.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อพฒันาอาชีพการสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครวั  กลุ่มสตรีต าบลวงัจัน่ 

52.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มแม่บา้น/สตรี
ต าบลวงัจัน่ (การท าขนม
ไทยโบราณ ขา้วตม้หัว
หงอก และน ้าสมุนไพร
ตะไคร้ใบเตย) 

7,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อพฒันาอาชีพการสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครวั  กลุ่มสตรีต าบลวงัจัน่ 

53.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ท าขนมไทย 

5,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อพฒันาอาชีพการสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครวั  ประชาชนต าบลวงัจัน่ 

54.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอ
กา คนไร้ที่พึ่ง 

7,600.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อพฒันาบทบาทของ ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกา 
คนไร้ที่พึ่งในการสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง และ
ครอบครัว 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการผูด้อ้ยโอกาส
คนไร้ที่พึ่ง 

55.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการฝึกอบรมสิทธิ
และบทบาทหนา้ที่ของสตรี 

11,600.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่ออบรมให้สตรีไดร้บัรู้ถงึสิทธิที่พึงมี และรับรู้ถึง
หนา้ที่และศกัยภาพสตรี 

กลุ่มสตรีต าบลวงัจัน่ 

56.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการพฒันาสตรีและ
เสริมสร้างความเขม้แข็งใน
ครอบครัว 

2,500.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งในครอบครัวใหอ้บอุ่น  กลุ่มสตรีต าบลวงัจัน่ 

57.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการเยี่ยมบา้นผูสู้งอาย ุ
ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์และ
ผูด้อ้ยโอกาสต าบลวงัจัน่ 

1,500.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์สร้างขวญัก าลงัใจ ให้กบัผูสู้งอาย ุ
ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์และผูด้อ้ยโอกาส ต าบล วงัจัน่ 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์
และผูด้อ้ยโอกาสต าบลวงัจัน่ 



 

58.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ต าบลวงัจัน่ 

14,600.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ให้สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีสุข  

ผูสู้งอาย ุในเขตต าบลวงัจัน่ 

59.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการสานสายใย ใส่ใจ
สุขภาพเด็กผูด้อ้ยโอกาส
และไร้ที่พึ่ง 

2,500.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ ใส่ใจสุขภาพเด็กผูด้อ้ยโอกาส
และไร้ที่พึ่ง 

กิจกรรมสานสายใยสุขภาพ 

60.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

อุดหนุนที่ท  าการปกครอง
อ าเภอคกส าโรง ส่งเสริม
กิจกรรมเหล่ากาชาดอ าเภอ
โคกส าโรง 

10,000.00 
ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานกิจกรรมเหล่ากาชาด
อ าเภอโคกส าโรง 

ด าเนินงานกิจกรรม เหล่า
กาชาดอ าเภอโคกส าโรง 

61.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคและแกไ้ข โรคไขห้วดั
นก และโรคอุบตัิใหม่ 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อป้องกนัโรคและแกไ้ขโรคไขห้วดันกและโรคอบุตัิ
ใหม่ 

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 

62.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 

63.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช 
กุมารี  

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ คุมก าเนิด แลโรคผิวหนงั 
ในสุนขัและแมว  

สุนขั/แมว 

64.  
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูท่างสังคม 

โครงการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

140,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

โครงการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

65.  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยืน 

โครงการทอ้งถิ่นไทย ร่วม
ใจภกัด์ิ รักพื้นที่สีเขยีว 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อรณรงคป์ลูกจิตส านึกและให้ประชาชนชาวต าบล
วงัจัน่ ตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มโดยการ
ปลูกตน้ไม ้ให้เจริญเติบโตและอยูร่อดเป็นพื้นที่สีเขยีว
อยา่งยัง่ยืน 

1. กิจกรรมรณรงคป์ลกูป่าใน
พื้นที่ 2. กิจกรรมท าความ
สะอาดพื้นที่ถนนสายหลกั 

66.  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยืน 

โครงการรักน ้า รักป่า รัก
แผ่นดิน 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อรณรงคส์ร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนรู้จกัอนุรักษท์รพัยากรป่าไมแ้ละรกัษา
ส่ิงแวดลอ้ม และช่วยกนัดูแลรกัษาป่าไมใ้ห้คงความ
อุดมสมบูรณ์ต่อไป 

เยาวชน/ประชาชน ต าบลวงัจัน่ 

67.  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยืน 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ผกัสวนครัวปลอดสารพิษ 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อท าให้ไดพ้ืชผกัที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกคา้ง เกิด
ความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค 

ประชาชน ต าบลวงัจัน่ 

68.  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยืน 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวนั
บานที่วงัจัน่ 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรทุง่ทานตะวนั 2 เพื่อปรับปรุงแหลง่ท่องเทีย่วให้
มีความพร้อมในการรองรับนกัทอ่งเที่ยว 3. เพื่อสร้าง
ความยัง่ยืนในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ  

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทุ่งทานตะวนับานที่วงัจัน่  

69.  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยืน 

โครงการสนบัสนุน
ศูนยบ์ริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจ าต าบลวงัจัน่ 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้มีการบริการทางดา้นการพฒันาการเกษตรที่มี
การผสมผสานสามารถให้บริการแก่ เกษตรกรที่จุด
เดียว โดยผ่านศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ าต าบลวงั
จัน่ 

70.  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยืน 

โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

1. เพื่อสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจ และท าให้ตระหนกัถึงความส าคญัของ
พนัธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยูใ่นประเทศไทย 3. เพื่อให้มี
การร่วมคิด ร่วมปฏิบตัิที่น าผลประโยชน์มาถึง
ประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจดัท าระบบ
ขอ้มูลพนัธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกนัได้
ทัว่ประเทศ  

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

71.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้

โครงการ อบต.เคลือ่นที่พบ
ประชาชน 

2,430.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

เพื่อรบัฟังปัญหา ความตอ้งการ และให้บริการ
ประชาชน 

ผูบ้ริหาร รับฟังปัญหา ความ
ตอ้งการ และให้บริการ



 

มีประสิทธิภาพ ส านกังานปลดั อบต. ประชาชน 

72.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาติ 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้เกิดความรัก สมคัรสมาน สามคัคี ในความเป็น
ชนชาติไทยที่มีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมใจ 
ยึดเหน่ียวจิตใจและคงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

กิจกรมปกป้องสถาบนัส าคญั
ของชาติ 

73.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการประชุมประชาคม
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
และแผนชุมชน 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้เกิดกระบวนการส่วนร่วมและความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการและรับทราบขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ 

ประชาชนทุกหมู่บา้น เขา้ร่วม
ประชุมประชาคม 

74.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมผูบ้ริหาร/
พนกังาน/ลูกจา้ง/ส.อบต.วงั
จัน่ 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อพฒันา เพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกั
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ ผูบ้ริหาร/พนกังาน/
ลูกจา้ง/ ส.อบต.วงัจัน่ 

ผูบ้ริหาร/พนกังาน/ลูกจา้ง/ ส.
อบต.วงัจัน่ 

75.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจดังานรัฐพิธี/วนั
ส าคญัทางศาสนา 

10,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่ออุดหนุนโครงการจดังานรัฐพิธี/วนัส าคญัทาง
ศาสนา 

งานรัฐพิธี/วนัส าคญัทางศาสนา 

76.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการออกบริการจดัเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 

1,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพนัธ์การจดัเก็บภาษีนอก
สถานที 

การรับช าระภาษีประจ าปี นอก
สถานที่ 

77.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดกิจกรรม
ฟ้ืนฟู/บ าบดั/ฝึกอาชีพ 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมีความรู้และร่วมป้องกนัการ
แพร่ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที่ 1-7 

78.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ห่างไกลยาเสพติด 

8,500.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้เยาวชน มีความรู้และร่วมป้องกนัการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน หมู่ที่ 1-7 

79.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการรณรงคต์่อตา้นยา
เสพติด 

5,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมีความรู้และร่วมป้องกนัการ
แพร่ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที่ 1-7 

80.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

6,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

1.เพื่อน าวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้
ในชีวิตประจ าวนั 2.เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

ประชาชน หมู่ที่ 1-7 

81.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง  

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพทางการเกษตร  ประชาชาชนต าบลวงัจัน่ 

82.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นวงัจัน่เพือ่
ต่อตา้นยาเสพติด 

0.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และร่วมป้องกนัการแพร่ระบาด
ยาเสพติด 

นกัเรียนโรงเรียน บา้นวงัจัน่ 

83.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนโครงการป้องกนั
และแก่ไชปัญหา ยาเสพติด
อ าเภอโคกส าโรง  

50,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อยตุิสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดทีเ่ป็น
ภยัคุกคามต่อความมัน่คง ความสงบสุขของประชาชน
และสังคม ให้ไดอ้ยา่งรวดเร็วต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

อุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอโคกส าโรง (ศป.ปส.อ.
โคกส าโรง) 

84.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนบัสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

4,220,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อสงเคราะห์เบี้ย ยงัชีพผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายตุามประกาศ ผูมี้สิทธิ
ไดร้ับเบี้ยยงัชีพ 

85.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนบัสนุนการ
สงเคราะห์ เบี้ยยงัชีพคน
พิการ 

1,248,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพความพิการ 

ผูพ้ิการ ตามประกาศผูมี้สิทธิ
ไดร้ับเบี้ยยงัชีพ 

86.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนบัสนุนการ
สงเคราะห์ เบี้ยยงัชีพผูป่้วย
เอดส ์

30,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์

ผูป่้วยเอดส์ตามประกาศผูมี้
สิทธิไดร้ับเบี้ยยงัชีพ 

87.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ส ารองจ่าย) 

500,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อป้องกนัและบรรเทาความเดือดรอ้นแก่ผูป้ระสบภยั
ดา้นต่างๆ เช่น อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั ฯลฯ 

ผูป้ระสบภยัในต าบลวงัจัน่ 

88.  
พฒันาการเมือง การ
บริหารจดัการ อปท.ให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบั
ต าบล (สปสช.) 

70,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัต าบล  

การบริหารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบั
ต าบล 



 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.วังจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 51 โครงการ จำนวนเงิน 8,123,280 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 50 
โครงการ จำนวนเงิน 7,148,076 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 13 1,002,222.30 12 948,522.30 

พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 20 720,273.00 20 720,273.00 

พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่างสังคม 8 16,425.00 8 16,425.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน     

พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 10 5,462,855.87 10 5,462,855.87 

รวม 51 7,201,776.17 50 7,148,076.17 

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.วังจัน่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 

164,000.00 164,000.00 164,000.00 0.00 

2.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 4 

3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 

3.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 

141,000.00 141,000.00 141,000.00 0.00 

4.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมเหล็ก
ตะแกรง หมู่ที่ 4 

135,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 

5.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมเหล็ก
ตะแกรง หมู่ที่ 5 

212,000.00 212,000.00 212,000.00 0.00 

6.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกคลอง หมู่
ที่ 7 

53,700.00 53,700.00 0.00 0.00 

7.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ลน้ หมู่ที่ 7 

89,000.00 89,000.00 89,000.00 0.00 

8.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ค่าใชจ้่ายโครงการลพบุรี
เมืองสะอาด 

50,000.00 18,930.00 18,930.00 31,070.00 

9.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้าและติดตั้งก่ิงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

40,000.00 36,998.46 36,998.46 3,001.54 

10.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้าและติดตั้งก่ิงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

40,000.00 36,998.46 36,998.46 3,001.54 

11.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้าและติดตั้งก่ิงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

40,000.00 36,998.46 36,998.46 3,001.54 

12.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้าและติดตั้งก่ิงโคม

40,000.00 36,998.46 36,998.46 3,001.54 



 

ไฟฟ้าสาธารณะ 

13.  
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
ไฟฟ้าและติดตั้งก่ิงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

40,000.00 36,998.46 36,998.46 3,001.54 

14.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจา้งเหมา
ประกอบอาหารกลางวนั 

245,000.00 141,780.00 141,780.00 103,220.00 

15.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษาการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

85,000.00 59,500.00 59,500.00 25,500.00 

16.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ
นกัเรียนและผูป้กครอง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2,000.00 1,175.00 1,175.00 825.00 

17.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมการรัก
การอ่านในเด็กปฐมวยั 

2,000.00 1,980.00 1,980.00 20.00 

18.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการประสานสัมพนัธ์
เยี่ยมบา้นนกัเรียน 

2,000.00 430.00 430.00 1,570.00 

19.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับเดก็และ
เยาวชน 

27,000.00 26,005.00 26,005.00 995.00 

20.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวยั 

2,000.00 300.00 300.00 1,700.00 

21.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเดก็
ปฐมวยั 

2,000.00 430.00 430.00 1,570.00 

22.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นเพื่อการเรียนรู ้

2,000.00 900.00 900.00 1,100.00 

23.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

24.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษาการจดั
การศึกษา (ส าหรับเด็กอาย ุ
3-5ปี) 

31,640.00 22,600.00 22,600.00 9,040.00 

25.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวนั 400,000.00 398,000.00 398,000.00 2,000.00 

26.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการส่งนกักีฬาเขา้
ร่วมในการแข่งขนัใน
ระดบัต่างๆ 

7,700.00 7,625.00 7,625.00 75.00 

27.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

2,930.00 2,930.00 2,930.00 0.00 

28.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการหล่อเทียนและแห่
เทียนเน่ืองในวนัเขา้พรรษา 

2,700.00 2,230.00 2,230.00 470.00 

29.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 

10,000.00 5,030.00 5,030.00 4,970.00 

30.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 

10,600.00 10,578.00 10,578.00 22.00 

31.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 

3,850.00 3,850.00 3,850.00 0.00 

32.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 4,430.00 4,430.00 4,430.00 0.00 



 

33.  
พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวฒันธรรม 

โครงการจดังานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ 

28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 

34.  
พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่าง
สังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนน าผูสู้งอาย ุ

9,000.00 6,930.00 6,930.00 2,070.00 

35.  
พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่าง
สังคม 

โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายตุ าบลวงัจัน่ 

14,600.00 1,300.00 1,300.00 13,300.00 

36.  
พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่าง
สังคม 

โครงการครอบครวั
สัมพนัธ์ (กิจกรรมวา้วุ่น 
วุน้ครอบครัว) 

3,000.00 1,300.00 1,300.00 1,700.00 

37.  
พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่าง
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มแม่บา้น/สตรี
ต าบลวงจัน่ (การท ากลว้ย
ฉาบ-เผือกฉาบ-มนัฉาบ) 

5,500.00 300.00 300.00 5,200.00 

38.  
พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่าง
สังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ท าขนมไทย 

5,000.00 4,435.00 4,435.00 565.00 

39.  
พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่าง
สังคม 

โครงการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายตุ าบลวงัจัน่ 

14,600.00 1,300.00 1,300.00 13,300.00 

40.  
พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่าง
สังคม 

โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

5,000.00 430.00 430.00 4,570.00 

41.  
พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่าง
สังคม 

โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี 

10,000.00 430.00 430.00 9,570.00 

42.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ อบต.เคลือ่นที่
พบประชาชน 

2,430.00 2,430.00 2,430.00 0.00 

43.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการออกบริการ
จดัเก็บภาษีนอกสถานที ่

1,000.00 955.00 955.00 45.00 

44.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการรณรงคต์่อตา้นยา
เสพติด 

5,000.00 2,208.00 2,208.00 2,792.00 

45.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

6,000.00 300.00 300.00 5,700.00 

46.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอโคก
ส าโรง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

47.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ 4,220,000.00 4,069,800.00 4,069,800.00 150,200.00 

48.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 1,248,000.00 1,037,600.00 1,037,600.00 210,400.00 

49.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ 30,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00 

50.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

ส ารองจ่าย 500,000.00 223,562.87 223,562.87 276,437.13 

51.  
พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

สมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัต าบล 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
อบต.วังจั่น โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 18 5,720,000.00 13 1,048,300.00 13 1,002,222.30 12 948,522.30 

2.พฒันาการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 38 1,112,640.00 29 877,850.00 20 720,273.00 20 720,273.00 

3.พฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูท่างสังคม 26 364,100.00 22 327,000.00 8 16,425.00 8 16,425.00 

4.บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยืน 6 60,000.00 6 40,000.00     

5.พฒันาการเมือง การบริหารจดัการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 24 7,936,500.00 18 6,150,930.00 10 5,462,855.87 10 5,462,855.87 

รวม 112 15,193,240.00 88 8,444,080.00 51 7,201,776.17 50 7,148,076.17 

 

ผลการดำเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 
ในเขตพ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 1 บริเวณบ้านนายสมคิด วงษาชัย ถึงบ้านนายวิชัย เสื่อพรม  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 6 บริเวณบ้านนายเรือง พันศรี ถึงบ้าน น.ส.จันดา เบ้าแก้ว 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายถนน รพช. ไปถึงนานางสมทรัพย์ บุญมา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บริเวณไรนายสมัคร ศรีมล 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเหล็กตะแกรง หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายชุมพล คงมี ถึงบ้าน 
นายเถาว์ สุขดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเหล็กตะแกรง หมู่ที่ 5 บรเิวณบา้นนายวชิยั ลาไป ถงึบา้น 

นายเลือ่น เกตุเกดิ 
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โครงการลพบุรีเมืองสะอาด  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
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โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 

 
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ 
 

 
 



 

-29- 
 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

 

 
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 

 

 

 



 

-30- 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
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โครงการวันพ่อแห่งชาติ 

 

โครงการอบรมแกนนำผู้สูงอายุ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวังจั่น 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ (กิจกรรมว้าวุ่น วุ้นครอบครัว) 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
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โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน / โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

 สรุปข้อมูลปัญหาที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
มีดังนี้ 

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ / กิจกรรม ใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )  มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา 
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 

4. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบาง 
โครงการยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม /โครงการยังไม่สัมฤทธิ์
ผลเท่าท่ีควร 

5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ 
6. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

และทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไขปัญหาเป็นอย่าง
ล่าช้า 

 
 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
 

1. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรม อย่างพอประมาณ 
สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามรถจัดสรรงบประมาณ และ นำมาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่าง
ทั่วถึง ครบถ้วน 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบาย ในการใช้งบประมาณ 
ที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือ 
ให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน  

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ 
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ทราบ  
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ในระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
 
 
  
 
 
 

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
❖ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ที่ 31/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
--------------------------------------- 

เพ่ือเป็นการปรับปรุงกรรมการให้เป็นปัจจุบัน จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้นฯ เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 28  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ประกอบด้วย 
  1.  นายสมบุญ เลไธสง     กรรมการ 
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3                  

2.  นายสงยงค์ โสพรม     กรรมการ   
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6              

  3.  นางวันเพ็ญ สอนเครือ    กรรมการ      
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2           

4.  นายรังสรรค ์ จำปางาม    กรรมการ 
     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5       
5.  นางสาวดวงพร  เปลี่ยนทอง    กรรมการ   
     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3       

       6.  ผู้แทนโรงเรียนบ้านวังจั่น    กรรมการ     
     ผู้แทนภาคราชการ        

  7.  ผู้แทน รพ.สต.วังจั่น            กรรมการ   
     ผู้แทนภาคราชการ            

  8.  นางพรนิภา ชอบดี     กรรมการ    
     ผู้อำนวยการกองคลัง  

  9.  นายอนุชา  แสงก่ำ     กรรมการ   
     หัวหน้าสำนักปลัด       

  10. นายทรงรัตน์  ทองสุภาพ    กรรมการ     
      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        

  11. นางวงเดือน  จอมอาษา    กรรมการ     
      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        

  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

/4... 
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       4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่   15   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
 
 

                                (นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


