
 

 

                 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ระหว่างเดอืน ตลุาคม  2564 – มีนาคม  2565) 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
อำเภอโคกสำโรง   จังหวัดลพบุร ี

 

  
งานนโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๓๖70-๖๖11 
 



 
 
 
 
 

              
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

                    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.วังจั่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.วังจั่น ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วังจั่น  
                "ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคณุภาพชีวิต การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ" 

ข. พันธกิจ ของอบต.วังจั่น  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.วังจั่นได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหลง่น้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 
    พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 
    พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 
 
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 
    พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 

ง. การวางแผน 
             อบต.วังจั่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
              อบต.วังจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการทีจ่ะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่ง
น้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

14 5,585,800.00 27 5,885,155.71 16 5,148,300.00 29 5,335,700.00 45 22,533,600.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

38 1,112,640.00 38 1,112,640.00 38 1,112,640.00 44 1,187,640.00 46 1,242,640.00 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

26 364,100.00 26 364,100.00 26 364,100.00 27 374,100.00 30 653,600.00 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยืน 

6 60,000.00 6 60,000.00 6 60,000.00 6 60,000.00 8 167,000.00 

พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสทิธิภาพ 

21 7,026,500.00 21 7,026,500.00 21 7,026,500.00 23 7,696,500.00 33 8,190,100.00 

รวม 105 14,149,040.00 118 14,448,395.71 107 13,711,540.00 129 14,653,940.00 162 32,786,940.00 
 

    จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.วังจั่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 90 โครงการ 
งบประมาณ 11,981,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 15 2,117,300.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 30 957,900.00 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 13 584,600.00 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ยั่งยืน 4 164,600.00 

พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 28 8,157,100.00 

รวม 90 11,981,500.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.วังจั่น มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล หมู่ที่ 1 บริเวณ
หน้าบ้านนายสมพร 
แสงสุริยา ถึงหน้าบา้น
นายสมพงษ์ พานิชชา 

408,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม  

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตาม
สภาพ) 

2.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล หมู่ที่ 2 บริเวณ
สะพาน หมู่ที่ 2 

177,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ส่วนที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.40 
เมตร ความยาว 64 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
281.6 ตร.ม ส่วนที่ 2  เป็น
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูด้าน    



ไม่เท่ามีพื้นที่ 111.59 ตร.ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 393.19 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.30 เมตร 

3.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล หมู่ที่ 4 บริเวณ
บ้านนายบุญมา เงินดี 
ถึงสะพานข้ามคลอง 
หมู่ที่ 5 

157,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
95 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่
น้อยกว่า 380 ตร.ม.  

4.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 เส้นบ้าน
นางหนูขำ นามว ีถึงนา
นายนิพันธ์ จรรยา 

479,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 95 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 332.5 
ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.30 เมตร 

5.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล หมู่ที่ 5 เส้นบ้าน
นายรามสิทธิ ์สิมบุตร 
ถึงบ้านนายอโนชา สระ
คำจันทร์ 

199,600.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
101 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 404 ตร.ม. 

6.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล หมู่ที่ 6 เส้นถนน 
รพช. ถึงบ้านนางทอง
วุ่น วรฆัง 

56,600.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือคราจรไม่น้อยกว่า 159 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร 

7.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล หมู่ที่ 6 เส้นถนน 
รพช. ถึงบ้านนางปาน
ทิพย์ พงษภ์ู ่

118,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 330 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร 

8.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 7 เส้นไร่
นายวิเชียร น้อยประถม 
ถึงนายสำราญ เหี่ยว
ทอง 

24,200.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ผลผลิตทางการเกษตร 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.ม. ความ
ยาว 250 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. 

9.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 1 
บริเวณบ้าน น.ส.จุไร
รัตน์ สุทธา ถึงนานาย
นิกร บุญม ี

85,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนดินลูกรัง กว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 883 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

10.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 2 เส้น
บ้านนายเสนอ ไวย
สุนทรี ถึงอ่างแก้มลิง 

57,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 670 
เมตร หนา 015 เมตร 



11.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 6 
บริเวณนานายสมศักดิ์ 
แก้วสง่า ถึงที่นานาย
บุญมา เงินดี 

79,700.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

12.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 7 เส้น
ฟาร์มไก่ ไปไร่นายหยู 
เทพอารักษ ์

36,700.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 

กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

13.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 7 เส้น
สามแยกฟาร์มไก่ ถึงไร่่
นายอาง ลอยลม 

179,600.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 

กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 
1,855 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

14.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ พร้อมเหลก็
ตะแกรง หมู่ที่ 4 
บริเวณบ้านนางทอง 
โอภาส ถึงบ้าน น.ส.
บุญชู ชัยศร 

8,400.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง ความยาว 3.3 เมตร 

15.  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้า และติดต้ังกิ่ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 

50,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากไฟฟา้ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และประชาชนมี
ไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ  

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
อำเภอโคกสำโรง 

16.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

154,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งเสริมโภชนาการที่ดี
แก่เด็กนักเรียน  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

17.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

84,900.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

18.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 
รับทราบถึงกฎ ระเบียน และการ
พัฒนาการตามวัย เมื่อเข้าเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และผู้ปกครอง 

19.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการรัก
การอ่านในเด็กปฐมวยั 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านในเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
จั่น 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประสาม
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเยี่ยมบา้นของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

- ครูผู้ดูแลเด็ก - ผูป้กครอง 

21.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้สภาพจริงตาม
ความจริงจากเรียนรู ้

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 



22.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยั
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

23.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญ 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึง
วันที่สำคัญของชาติไทย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

24.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการหนูน้อย
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ที่ดี
งามให้กับเด็กปฐมวยั 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

25.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู ้

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใหก้ับ เด็กปฐมวัย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

26.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิต ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

27.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็กให้มี
พัฒนาการด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี และเพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออก ตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
วังจั่น, เด็กนักเรียน เด็กใน
เขตตำบลวังจั่น 

28.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้าน วังจั่น 

462,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง ส่งเสริมโภชนาการที่ดี
แก่เด็กนักเรียน  

นักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่น 

29.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

25,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสร้างความ
สามัคคีในการแข่งขันกีฬา เป็น
หมู่คณะ 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1 ? 
หมู่ที่ 7 ตำบลวังจั่น 

30.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมในการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่างๆ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1 ? 
หมู่ที่ 7 ตำบลวังจั่น 

31.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรมลอยกระทง 

32.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต์ 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีวัน
สงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรมการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต์ 



33.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการหล่อเทียนและ
แห่เทียนเน่ืองในวัน
เข้าพรรษา 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

กิจกรรมการหล่อเทียนและ
แห่เทียนพรรษา 

34.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ

35.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่10 

กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 

36.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
3 มิถุนายน 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระราชิน ี

กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 

37.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
รัชกาลที่ 9 

กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 

38.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสัปดาห์
ส่งเสริมวันวิสาขบูชา
โลก 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนตาม
หลักของพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมสัปดาห ์วันวิสาขบูชา
โลก 

39.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนสำนักงานคลัง 
จังหวัดลพบุรี โครงการ
จัดงานแผ่นดิน สมเด็จ
พระนารายณ ์

28,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

การจัดงานแผ่นดิน สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 

40.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปลกูผัก
สวนครัวรั้วกินได ้

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวิธีการ
ปลูกผักปลอดสารพษิ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

41.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
ด้วยโครงงานเด็ก
ปฐมวัย 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถตามศักยภาพ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

42.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความ
อดทน มีสมาธ ิและยินยอม
ปฏิบัติตามขอ้ตกลง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง 

43.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ Cooking 
ศพด.อบต.วังจั่น 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และ
สารอาหารหมู่ต่าง ๆ จากการทำ
กิจกรรม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง 

44.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาต ิ

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
พระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง 



45.  
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มพูน
ความรู้ ในการปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
วังจั่น 

46.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอบรมแกน
นำผู้สูงอาย ุ

9,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่ออบรมแกนนำผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ 

แกนนำผู้สูงอาย ุ

47.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตำบลวังจั่น 

14,600.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
ในด้านต่างๆ 

ผู้สูงอาย ุ

48.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ (กจิกรรมวา้วุ่น 
วุ้นครอบครัว) 

3,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ครอบครัว 

ประชาชนตำบลวังจัน 

49.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่วัยผู้สูงอาย ุ

11,500.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับผู้ที่
จะก้าวเข้าสูว่ัยผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตำบลวังจั่น 

50.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้าน/สตรีตำบล   
วังจั่น (การทำขนมไทย
โบราณ ข้าวต้มหวั
หงอก และนำ้สมุนไพร
ตะไคร้ใบเตย) 

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาอาชพีการสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว  

กลุ่มสตรีตำบลวังจั่น 

51.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกา คนไร้ที่พึ่ง 

10,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาบทบาทของ ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกา คนไร้ที่พึ่งใน
การสร้างรายได้ให้กับตนเอง และ
ครอบครัว 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารผู้ด้อยโอกาส
คนไร้ที่พึ่ง 

52.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ตำบลวังจั่น 

1,500.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสร้างสายสัมพันธ์สรา้งขวัญ
กำลังใจ ให้กับผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
ตำบล วังจั่น 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสตำบลวังจั่น 

53.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคและแก้ไข โรค
ไข้หวัดนก และโรค
อุบัติใหม่ 

50,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันโรคและแก้ไขโรค
ไข้หวัดนกและโรคอุบัติใหม ่

หมู่ที่ 1 ? หมู่ที ่7 

54.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 ? หมู่ที ่7 

55.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
คุมกำเนิด แลโรคผิวหนัง ในสุนัข
และแมว  

สุนัข/แมว 



วลัยลักษณ์ อัครราช 
กุมารี  

56.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง 

30,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกา คนไร้ที่พึ่งในการสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง และ
ครอบครัว 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง 

57.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

420,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภยั
ต่างๆ  

ผู้ประสบภัยภายในเขตตำบล
วังจั่น 

58.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

อุดหนุนโครงการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

โครงการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

โครงการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

59.  

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่
มีสารพิษตกค้าง เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

ประชาชน ตำบลวังจั่น 

60.  

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน
บานที่วังจั่น 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุ่ง
ทานตะวัน 2 เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 3. เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ  

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่
วังจั่น  

61.  

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการขุดลอกคลอง 
บริเวณแก้มลิง ถึง ค.
ส.ล. หมู่ที่ 2 

52,600.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำ และกักเก็บน้ำ
สำหรับการเกษตร 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,428 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร 

62.  

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการขุดลอกคลอง
บริเวณคลองวังกระทุ่ม 
ถึงพื้นที่ หมู่ที่ 2 

102,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำและกักเก็บนำ้
สำหรับการเกษตร 

กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
2,606 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร 

63.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ 
และให้บริการประชาชน 

ผู้บริหาร รับฟังปัญหา ความ
ต้องการ และใหบ้ริการ
ประชาชน 

64.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาต ิ

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน 
สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่
มีสถาบันพระมหากษัตรยิ์เป็น
ศูนย์รวมใจ ยึดเหนีย่วจิตใจและ
คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

กิจกรมปกป้องสถาบันสำคัญ
ของชาติ 

65.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม

10,000.00 
สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลักคุณธรรมและ

ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/ 
ส.อบต.วังจั่น 



ผูบ้ริหาร/พนักงาน/
ลูกจ้าง/ส.อบต.วังจั่น 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

จริยธรรมให้แก ่ผู้บริหาร/
พนักงาน/ลูกจา้ง/ ส.อบต.วังจั่น 

66.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดงานรัฐพิธี/
วันสำคัญทางศาสนา 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธี/วันสำคัญทางศาสนา 

งานรัฐพิธี/วันสำคัญทาง
ศาสนา 

67.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

5,000.00 สำนัก/กองคลัง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีนอกสถานท ี

การรับชำระภาษีประจำป ี
นอกสถานที ่

68.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมฟื้นฟู/บำบัด/
ฝึกอาชีพ 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมี
ความรู้และร่วมปอ้งกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1-7 

69.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 

8,500.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชน มีความรูแ้ละร่วม
ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน หมู่ที่ 1-7 

70.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมี
ความรู้และร่วมปอ้งกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1-7 

71.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

6,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อนำวิธกีารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
2.เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ประชาชน หมู่ที ่1-7 

72.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนพึ่งตนเอง  

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพทาง
การเกษตร  

ประชาชาชนตำบลวังจั่น 

73.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
วังจั่นเพื่อต่อต้านยา
เสพติด 

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และรว่ม
ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด 

นักเรียนโรงเรียน บ้านวังจั่น 

74.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก่ไช
ปัญหา ยาเสพติด
อำเภอโคกสำโรง  

50,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ ยาเสพติดที่เป็นภยั
คุกคามต่อความมั่นคง ความสงบ
สุขของประชาชนและสังคม ให้ได้
อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและยั่งยืน 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอำเภอโคกสำโรง 
(ศป.ปส.อ.โคกสำโรง) 



75.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

5,298,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอาย ุ
ผู้สูงอายุตามประกาศ ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

76.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

1,272,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

ผู้พิการ ตามประกาศผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

77.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศผู้มี
สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 

78.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(สำรองจ่าย) 

1,132,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภยัด้าน
ต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาต
ภัย ฯลฯ 

ผู้ประสบภัยในตำบลวังจั่น 

79.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างประจำ 
พนักงาจ้าง และลูกจา้ง 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจ บทบาทหนา้ที่ภารกิจ  

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง และลูกจา้ง 

80.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการประชาสัมพันธื
การชำระภาษีประจำป ี

20,000.00 สำนัก/กองคลัง 
เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ประจำป ี

จัดเก็บภาษีนอกสถานที ่

81.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันอาสาจราจร 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการจราจร 

กิจกรรมให้ความรู้เกีย่วกับ
การจราจร บนท้องถนน 

82.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลใน
การป้องกันและลดอุบัติเหต ุ

ติดต้ังจุดตรวจและบริการ
ประชาชน  

83.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลใน
การป้องกันและลดอุบัติเหต ุ

ติดต้ังจุดตรวจและบริการ
ประชาชน  

84.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

20,000.00 
สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนอำนาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติหนา้ที่ของ 
(อปพร.)  

กิจกรรมฝึกอบรมทบทวน
อำนาจหน้าที่ ในการปฏิบัติ



สำนักงานปลัด 
อบต. 

หน้าที่ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

85.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการไม่เผาเรา
ช่วยกันระวังภยั 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์ ไม่เผาขยะ เพือ่ลด
มลภาวะ 

ประชาชนตำบลวังจั่น หมู่ที ่
1-หมู่ที่ 7 

86.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครรงการรณรงค์การ
ป้องกันอัคคีภัยใน
ครัวเรือน 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชน มีความรู้และมี
ทักษะสามารถป้องกันและระงับ
อัคคีภัยได้ 

ประชาชนตำบลวังจั่น หมู่ที ่
1-หมู่ที่ 7 

87.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการรณรงค์สวม
หมวกกันน็อคนิรภัย 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการขับขีย่านพาหนะ 

ประชาชนตำบลวังจั่น หมู่ที ่
1-หมู่ที่ 7 

88.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการก่อสร้างที่
แปรงฟันเด็ก 

18,600.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะอาดปลอดภยั ถูก
สุขลักษณะของเด็กนักเรียน 

ขนาดกวา้ง 1.75 เมตร สูง 
0.80 เมตร 

89.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

112,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวก ปลอดภยัด้าน
สุขอนามัยของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 6 ตร.
ม. 

90.  
พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็ง ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น ที่
สามารถปฏบิัติหน้าที่ชว่ยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิต
อาสาภยัพิบัตขิององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.วังจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 12 โครงการ 
จำนวนเงิน 8,869,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 4,430,611 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ     

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 4 343,750.00 4 343,750.00 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 1 406,000.00 1 406,000.00 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ยั่งยืน     

พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 7 3,683,861.01 7 3,680,861.01 

รวม 12 4,433,611.01 12 4,430,611.01 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.วังจั่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

154,000.00 68,250.00 68,250.00 85,750.00 

2.  
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การ
จัดการศึกษา) 

84,900.00 44,200.00 44,200.00 40,700.00 

3.  
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

2,000.00 300.00 300.00 1,700.00 

4.  
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

462,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 

5.  
พัฒนาคุณภาพชวีิต ความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

420,000.00 406,000.00 406,000.00 14,000.00 

6.  
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 

โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

5,000.00 430.00 430.00 4,570.00 

7.  
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,298,000.00 2,232,400.00 2,232,400.00 3,065,600.00 

8.  
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,272,000.00 492,000.00 492,000.00 780,000.00 

9.  
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 3,500.00 3,500.00 26,500.00 

10.  
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 

เงินสำรองจ่าย 1,132,000.00 949,371.01 946,371.01 182,628.99 

11.  
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 1,860.00 1,860.00 3,140.00 

12.  
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มีประสิทธภิาพ 

โครงการไม่เผาเรา
ช่วยกันระวังไฟ 

5,000.00 4,300.00 4,300.00 700.00 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
อบต.วังจั่น โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ 
 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 45 22,533,600.00 15 2,117,300.00      

2.พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 46 1,242,640.00 30 957,900.00  4 343,750.00 4 343,750.00 

3.พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 30 653,600.00 13 584,600.00  1 406,000.00 1 406,000.00 

4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 8 167,000.00 4 164,600.00      

5.พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 33 8,190,100.00 28 8,157,100.00  7 3,683,861.01 7 3,680,861.01 

รวม 162 32,786,940.00 90 11,981,500.00  12 4,433,611.01 12 4,430,611.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 

 
 


