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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ2564 

******************************************* 
          ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามแลประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวันโดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.วังจั่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจดัทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและกำกับการบรหิารจัดการอบต.วังจั่น ดังนี ้

  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วังจั่น 
    "ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ" 

ข. พันธกิจ ของอบต.วังจั่น 
    1) พัฒนาโครงการสร้างพื้นสรา้งเพื่อการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
    2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
    3) ส่งเสริมและพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายผุู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 
    4) ส่งเสริมและสนับสนุนสรา้งอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
    5) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน 
    6) บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาน 
     
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 5 ปี 



ต่อไป 
          อบต.วังจั่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ 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 
และศิลปวัฒนธรรม 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 

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

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

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

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

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 89 โครงการ งบประมาณ 10,098,100 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 10 1,355,700.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 33 1,098,000.00 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 20 179,900.00 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ยั่งยืน 6 40,000.00 

พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 20 7,424,500.00 

รวม 89 10,098,100.00 
 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.วังจั่น มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์ ผลผลิต 

1. 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่
ที่ 3 บริเวณนานาง
ประทีป นันท
วรรธนะ ถึงถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 

354,800.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ความ
ยาว 263 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 789 ตรม. 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 

โครงการขุดลอก
คลอง หมู่
ที่ 7 บริเวณสาม

51,700.00 
สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำ และ กกัเก็บนำ้
สำหรับการเกษตร 

กว้าง 2.00 เมตร ความ
ยาว 1,280 เมคร 
ลึก 1.00 เมตร 



สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

แยกที ่นายหย ู
เทพอารักษ์ ถึงฝาย
ชลประทาน 

โยธา, กอง
ประปา 

3. 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง 
หมู่ 5 บริเวณ
นานายนพิัทธ์ 
จรรยา ไปถึงนา
นายจรัญ จรรยา 

99,900.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

งานถนนดิน กวา้ง 3.00 ม.
ยาว 273 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
งานถนนดินลูกรังกว้าง 3.00 ม.
ยาว 312 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

4. 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการลพบุรี
เมืองสะอาด (งาน
กำจัดขยะมูลฝอย
และ สิ่งปฏิกูล) 

50,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จัก
รักษาความสะอาดและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

กิจกรรมรักษาความสะอาดและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5. 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนำ้และ
บ่อพัก หมู่
ที่ 2 บริเวณบ้าน
นางทองขัน บุญมา 
ถึงบ้านนาย
ประนอม เสริมรัมย ์

195,800.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง 

ความยาว 99 เมตร พรอ้มวาง
ท่อระบายนำ้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และบ่อพกั 

6. 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนำ้และ
บ่อพัก หมู่
ที่ 2 บริเวณบ้าน
นางวันเพ็ญ สอน
เครือ ถึงบ้านนาย
คัมภีร์ ทำทัน 

191,500.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง 
ความยาว 99 เมตร พรอ้มวาง
ท่อระบายนำ้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และบ่อพกั 

7. 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลูกรัง 
หมู่ที่ 5 จากบริเวณ
นา นายบุญยอด 
บุญลือลัน ถึง
บริเวณนานางศิว
พร ฉายอินทร ์

118,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

งานถนนดิน กวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 1,300 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

8. 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมดิน
ลูกรัง หมู่
ที่ 6 บริเวณบ้าน 
น.ส.ทองแดง โส
พรม ถึงที่นานาง
บานเย็น ใจการุณ 

11,900.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

งานถนนดิน กวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 35 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 
งานถนนดินลูกรังกว้าง 3.00 ม.
ยาว 35 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

9. 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง หมู่
ที่ 6 บริเวณนานาย
วัตสา มีการุณ ถึง

163,800.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ัรับความสะดวก
ในการคมนาคม 

งานดินลูกรังกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 1,800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 



บริเวณฝายน้ำล้น 
หมู่ที่ 6 

10
. 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้ำ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง 
บริเวณถนน รพช.
หมู่ที่ 7 ถึงบริเวณ
ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 

118,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

งานถนนดินลูกรัง
กว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 1,335 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

11
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

245,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว) 

137,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

13
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 
รับทราบถึงกฎ ระเบียน และการ
พัฒนาการตามวัย เมื่อเข้าเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และผู้ปกครอง 

14
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
การรักการอ่านใน
เด็กปฐมวัย 

2,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านในเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
จั่น 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประสาม
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเยี่ยมบา้นของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก - ครูผู้ดูแลเด็ก - ผูป้กครอง 

16
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้สภาพจริงตามความ
จริงจากเรียนรู ้ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

17
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

18
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมวันสำคัญ 2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึง
วันที่สำคัญของชาติไทย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

19
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับเด็กปฐมวัย 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิต ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การเรียนรู้ 

2,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใหก้ับ เด็กปฐมวัย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

21
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

5,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิต ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

22
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็กให้มี
พัฒนาการด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี และเพือ่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก ตนเองได้ตามศักยภาพ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง
จั่น, เด็กนักเรียน เด็กในเขต
ตำบลวังจั่น 

23
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้าน วังจั่น 

440,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่เด็ก
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่น 

24
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ในช่วงเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

25,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสร้างความ
สามัคคีในการแข่งขันกีฬา เป็นหมู่
คณะ 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1 
? หมู่ที่ 7 ตำบลวังจั่น 

25
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

25,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสร้างความ
สามัคคีในการแข่งขันกีฬา เป็นหมู่
คณะ 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1 
? หมู่ที่ 7 ตำบลวังจั่น 

26
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมในการ
แข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1 
? หมู่ที่ 7 ตำบลวังจั่น 

27
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

20,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมลอยกระทง 

28
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
และประเพณีวัน
สงกรานต์ 

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและประเพณีวันสงกรานต์ 
ให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและประเพณีวัน
สงกรานต์ 

29
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการหล่อเทียน
และแห่เทียนเน่ือง
ในวันเข้าพรรษา 

10,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

กิจกรรมการหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา 

30
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิง
หาคม 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ

31
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กร
กฎาคม 

20,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 

กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 



32
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุ
นายน 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
ราชินี 

กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 

33
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
พ่อแห่งชาต ิ 10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
รัชกาลที่ 9 

กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 

34
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสัปดาห์
ส่งเสริมวันวิสาขบู
ชาโลก 

2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนตาม
หลักของพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมสัปดาห ์วันวิสาขบูชา
โลก 

35
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมสวดมนต์
ข้ามป ี

2,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต กิจกรรมทางศาสนา 

36
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประเพณี 
โฮมพาแลง 2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม กิจกรรมโฮมพาแลง 

37
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประเพณี
ทำบุญกลางบา้น 2,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน 

38
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนสำนักงาน
คลัง จังหวัดลพบุรี 
โครงการจัดงาน
แผ่นดิน สมเด็จ
พระนารายณ ์

0.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

การจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

39
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการเด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัวธิีการปลกูผัก
ปลอดสารพิษ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

40
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้วย
โครงงานเด็ก
ปฐมวัย 

2,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถตามศักยภาพ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

41
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบล
วังจั่น 

5,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความ
อดทน มีสมาธ ิและยินยอมปฏิบัติ
ตามข้อตกลง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง 

42
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ Cooking
 ศพด.อบต.วังจั่น 2,000.00 สำนัก/กอง

การศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และ

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง 



ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สารอาหารหมู่ต่าง ๆ จากการทำ
กิจกรรม 

43
. 

พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

5,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง 

44
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อนช่วยเพือ่น 

19,600.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาสร้างสานสัมพันธข์อง
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาสร้างสานสัมพันธ์
ของกลุ่มผู้สูงอาย ุ

45
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอบรม
แกนนำผู้สูงอาย ุ

9,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่ออบรมแกนนำผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ แกนนำผู้สูงอาย ุ

46
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ (กจิกรรม
ว้าวุ่น วุ้น
ครอบครัว) 

3,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ครอบครัว ประชาชนตำบลวังจัน 

47
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภยั
ต่างๆ 

ผู้ประสบภัยภายในเขตตำบลวัง
จั่น 

48
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3,500.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อน้อมนำเศรษฐกิจพอเพยีงตาม
แนวพระราชดำริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มา
ปฏิบัต ิ

กิจกรรมอบรมหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

49
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการสาน
สายใย ใส่ใจ
สุขภาพเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสและไร้
ที่พึ่ง 

2,500.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพือ่สร้างสายสัมพันธภ์ายใน
ครอบครัวใส่ใจสุขภาพเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง 

เด็ก/ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่ง 
ตำบลวังจั่น 

50
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่วยั
ผู้สูงอาย ุ

17,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับผู้ที่จะ
ก้าวเขา้สู่วัยผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุตำบลวังจั่น 

51
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้าน/สตรีตำบล
วังจั่น (การทำ
กล้วยฉาบ-เผือก
ฉาบ-มันฉาบ) 

5,500.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาอาชพีการสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว กลุ่มสตรีตำบลวังจั่น 

52
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้าน/สตรีตำบล
วังจั่น (การทำขนม
ไทยโบราณ ข้าวต้ม
หัวหงอก และนำ้
สมุนไพรตะไคร้
ใบเตย) 

7,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาอาชพีการสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว กลุ่มสตรีตำบลวังจั่น 



53
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการทำขนม
ไทย 

5,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาอาชพีการสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว ประชาชนตำบลวังจั่น 

54
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้
ด้อยโอกา คนไร้ที่
พึ่ง 

7,600.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาบทบาทของ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกา คนไร้ที่พึ่งในการ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง และ
ครอบครัว 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารผู้ด้อยโอกาส
คนไร้ที่พึ่ง 

55
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
สิทธิและบทบาท
หน้าที่ของสตรี 

11,600.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่ออบรมให้สตรีได้รับรู้ถึงสิทธิที่พึง
มี และรับรู้ถึงหน้าที่และศักยภาพ
สตรี 

กลุ่มสตรีตำบลวังจั่น 

56
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการพัฒนา
สตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ครอบครัว 

2,500.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัวให้อบอุ่น กลุ่มสตรีตำบลวังจั่น 

57
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสตำบล
วังจั่น 

1,500.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างสายสัมพันธ์สรา้งขวัญ
กำลังใจ ให้กับผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ตำบล 
วังจั่น 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสตำบลวังจั่น 

58
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตำบล
วังจั่น 

14,600.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต ให้สามารถ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อยา่งมีสุข ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลวังจั่น 

59
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอคก
สำโรง ส่งเสริม
กิจกรรมเหล่า
กาชาดอำเภอโคก
สำโรง 

10,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
กิจกรรมเหล่ากาชาดอำเภอโคก
สำโรง 

ดำเนินงานกิจกรรม เหล่า
กาชาดอำเภอโคกสำโรง 

60
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคและ
แก้ไข โรคไข้หวัด
นก และโรคอุบัติ
ใหม่ 

15,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคและแก้ไขโรค
ไข้หวัดนกและโรคอุบัติใหม ่ หมู่ที่ 1 ? หมู่ที ่7 

61
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 ? หมู่ที ่7 

62
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
คุมกำเนิด แลโรคผิวหนัง ในสุนัข
และแมว 

สุนัข/แมว 



ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราช กุมาร ี

63
. 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ความเป็นอยู่ทาง
สังคม 

โครงการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

โครงการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

โครงการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

64
. 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการท้องถิ่น
ไทย ร่วมใจภกัดิ์ 
รักพื้นที่สีเขียว 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและให้
ประชาชนชาวตำบลวังจั่น 
ตระหนักถึงความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ ให้
เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพื้นที่สี
เขียวอย่างยั่งยืน 

1. กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าใน
พื้นที่ 2. กิจกรรมทำความ
สะอาดพื้นที่ถนนสายหลกั 

65
. 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการรักน้ำ รัก
ป่า รักแผ่นดิน 5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่
เยาวชน ประชาชนในชุมชนรู้จัก
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อม และชว่ยกันดูแลรักษา
ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

เยาวชน/ประชาชน ตำบลวังจั่น 

66
. 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริม
การปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มี
สารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภยั
แก่ผู้บริโภค 

ประชาชน ตำบลวังจั่น 

67
. 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวทุ่ง
ทานตะวันบานที่วัง
จั่น 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

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

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทุ่งทานตะวันบานทีว่ังจั่น 

68
. 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ประจำตำบลวังจั่น 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีการบริการทางด้านการ
พัฒนาการเกษตรที่มีการผสมผสาน
สามารถให้บริการแก่ เกษตรกรที่
จุดเดียว โดยผ่านศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจำตำบลวัง
จั่น 

69
. 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และทำให้
ตระหนักถึงความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มอียู่ใน
ประเทศไทย 3. เพื่อให้มีการร่วม
คิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์
มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจน
ให้มีการจัดทำระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืช ให้แพร่หลาย
สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 



70
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ 
และให้บริการประชาชน 

ผู้บริหาร รับฟังปัญหา ความ
ต้องการ และใหบ้ริการ
ประชาชน 

71
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน 
สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มี
สถาบันพระมหากษัตรยิ์เป็นศูนย์
รวมใจ ยึดเหนีย่วจิตใจและคงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป 

กิจกรมปกป้องสถาบันสำคัญ
ของชาติ 

72
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชน 

5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เกิดกระบวนการสว่นร่วม
และความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการและรับทราบข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 

ประชาชนทุกหมูบ่้าน เขา้ร่วม
ประชุมประชาคม 

73
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมผู้บริหาร/
พนักงาน/ลูกจา้ง/
ส.อบต.วังจั่น 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก ่ผู้บริหาร/
พนักงาน/ลูกจา้ง/ ส.อบต.วังจั่น 

ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/ ส.
อบต.วังจั่น 

74
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนการดำเนินงาน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) 

ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากภยัต่างๆ ของ
สถานที่กลาง 

75
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธี/วันสำคัญทาง
ศาสนา 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/
วันสำคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี/วันสำคัญทางศาสนา 

76
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการออก
บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่

5,000.00 สำนัก/กอง
คลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีนอกสถานท ี

การรับชำระภาษีประจำป ีนอก
สถานที่ 

77
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

0.00 สำนัก/กอง
คลัง 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปจัจุบัน 
และมีความถกูต้องตามข้อมูลจริง 

การจัดเก็บภาษีครอบคลุมพื้นที่
ตำบลวังจั่น 

78
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดกิจกรรม
ฟื้นฟู/บำบัด/ฝกึ
อาชีพ 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมีความรู้
และร่วมป้องกันการแพร่ระบาดยา
เสพติด 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1-7 

79
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการเยาวชน
รุ่นใหม่ ห่างไกลยา
เสพติด 

8,500.00 
สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อให้เยาวชน มีความรูแ้ละร่วม
ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด เยาวชน หมู่ที่ 1-7 



, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

80
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 5,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมีความรู้
และร่วมป้องกันการแพร่ระบาดยา
เสพติด 

เยาวชน/ประชาชน หมู่ที ่1-7 

81
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

6,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อนำวิธกีารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 2.เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 3. เพื่อ
ส่งเสริมบทบาทอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชน หมู่ที ่1-7 

82
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง 

100,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพทาง
การเกษตร ประชาชาชนตำบลวังจั่น 

83
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
บ้านวังจั่นเพื่อ
ต่อต้านยาเสพติด 

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และรว่ม
ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด นักเรียนโรงเรียน บ้านวังจั่น 

84
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก่ไช
ปัญหา ยาเสพติด
อำเภอโคกสำโรง 

50,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ ยาเสพติดที่เป็นภยัคุกคามต่อ
ความมั่นคง ความสงบสุขของ
ประชาชนและสังคม ให้ได้อยา่ง
รวดเรว็ต่อเนื่องและยั่งยืน 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการปอ้งกัน
และปราบปรามยาเสพติด
อำเภอโคกสำโรง (ศป.ปส.อ.
โคกสำโรง) 

85
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

4,860,000.0
0 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุตามประกาศ ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

86
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุน
การสงเคราะห์ เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

1,152,000.0
0 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

ผู้พิการ ตามประกาศผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

87
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุน
การสงเคราะห์ เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศผู้มี
สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 

88
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย (สำรอง
จ่าย) 

1,078,000.0
0 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภยัด้านต่างๆ 
เช่น อุทกภยั อัคคีภยั วาตภัย ฯลฯ 

ผู้ประสบภัยในตำบลวังจั่น 



89
. 

พัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับตำบล 
(สปสช.) 

70,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตำบล 

การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตำบล 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.วังจั่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จำนวนเงิน 9,444,600 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 26 โครงการ จำนวนเงิน 8,241,989 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 9 1,252,800.00 9 1,252,800.00 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 7 680,668.00 7 680,668.00 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 4 55,470.00 4 55,470.00 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ยั่งยืน     

พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 6 6,253,051.09 6 6,253,051.09 

รวม 26 8,241,989.09 26 8,241,989.09 
    
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.วังจั่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบญัญตัิ/
เทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 3 354,800.00 354,000.00 354,000.00 800.00 

2. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 

99,900.00 99,000.00 99,000.00 900.00 

3. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการลพบุรีเมือง
สะอาด 50,000.00 2,500.00 2,500.00 47,500.00 

4. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนำ้และ
บ่อพัก เส้นที่ 1 หมู่
ที่ 2 

195,800.00 195,800.00 195,800.00 0.00 

5. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนำ้และ
บ่อพัก เส้นที่ 2 หมู่
ที่ 2 

191,500.00 191,500.00 191,500.00 0.00 

6. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง หมู่
ที่ 5 

118,300.00 118,000.00 118,000.00 300.00 



7. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 

11,900.00 11,000.00 11,000.00 900.00 

8. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง หมู่
ที่ 6 

163,800.00 163,000.00 163,000.00 800.00 

9. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง หมู่
ที่ 7 

118,000.00 118,000.00 118,000.00 0.00 

10. พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

245,000.00 186,200.00 186,200.00 58,800.00 

11. พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(การจัดการศึกษา) 

137,000.00 61,150.00 61,150.00 75,850.00 

12. พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000.00 430.00 430.00 1,570.00 

13. พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

2,000.00 430.00 430.00 1,570.00 

14. พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 440,000.00 426,000.00 426,000.00 14,000.00 

15. พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

โครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปลกู
ผักสวนครัวรั้วกินได ้

5,000.00 1,458.00 1,458.00 3,542.00 

16. พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
กีฬาสี 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

17. พัฒนาคุณภาพชวีิต ความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

18. พัฒนาคุณภาพชวีิต ความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตำบล
วังจั่น 

14,600.00 9,030.00 9,030.00 5,570.00 

19. พัฒนาคุณภาพชวีิต ความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
โรคไข้หวัดนกและ
โรคอุบัติใหม่ 

15,000.00 11,580.00 11,580.00 3,420.00 

20. พัฒนาคุณภาพชวีิต ความ
เป็นอยู่ทางสังคม 

โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

5,000.00 4,860.00 4,860.00 140.00 



21. 
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดอำเภอโคก
สำโรง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

22. 
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,860,000.00 4,296,100.00 4,296,100.00 563,900.00 

23. 
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 1,152,000.00 1,010,800.00 1,010,800.00 141,200.00 

24. 
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์ 30,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00 

25. 
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เงินสำรองจ่าย 1,078,000.00 820,151.09 820,151.09 257,848.91 

26. 
พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตำบล 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
อบต.วังจั่น โคกสำโรง จ.ลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 
จำนว

น 
โครง
การ 

งบประมาณ 
จำนว

น 
โครง
การ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ งบประมาณ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 29 5,335,700.00 10 1,355,700.00 9 1,252,800.00 9 1,252,800.00 

2.พัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 44 1,187,640.00 33 1,098,000.00 7 680,668.00 7 680,668.00 

3.พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 27 374,100.00 20 179,900.00 4 55,470.00 4 55,470.00 
4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 6 60,000.00 6 40,000.00     

5.พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 23 7,696,500.00 20 7,424,500.00 6 6,253,051.09 6 6,253,051.09 

รวม 129 14,653,940.00 89 10,098,100.00 26 8,241,989.09 26 8,241,989.09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา อุปสรรค 
          ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยในเขตพ้ืนที่ของตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งตำบลวังจั่น ต้องดำเนินการ
ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมี
คำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดลพบุรี มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่นที่มีลักษณะการรวมคนเป็นกลุ่ม หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรม
ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง และอีกท้ัง
งบประมาณไม่เข้าตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้ 
          
ข้อเสนอแนะ 
           เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงได้มีการเตรียม
ความพร้อม     ในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดการ
วางแผน การดำเนินงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า   
โปรงใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
  
 


