
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 

 

ค ำน ำ  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นด าเนินการจัดท า 
แผนการด าเนินงาน  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมงบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ 
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ตองด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแกไขแผนการด าเนินงาน เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกอบ กับ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5  ตุลาคม  พ.ศ.2564 ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2565  แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งวางแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล     
วังเย็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังเย็น และผู้ที่เก่ียวของเป็นอยา่งดี  

 

 

                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
******************************************* 

               ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วังเย็น 

          "สังคมน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม เลิศล้ าการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ล้วนมีคุณธรรมชีวิตที่ดี" 

ข. พันธกิจ ของอบต.วังเย็น 

        -    

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                                                                                                                                
3.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม                                                                                                                                          

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว                                                                           
5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี                                                                                                
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

 

                                                                                                         /ง.การวางแผน... 
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ง. การวางแผน 

     องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี            
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 

     องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

20 600,000 20 600,000 20 1,775,700 20 2,448,500 25 2,882,052 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 

ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 

22 2,514,400 22 7,020,800 22 7,405,800 22 4,290,000 22 4,302,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

20 11,373,000 20 870,000 20 610,000 20 1,010,000 21 350,000 

ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ที่ด ี

10 650,000 10 650,000 10 1,280,000 10 1,830,000 14 1,938,100 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

82 8,020,000 82 41,936,000 82 46,002,000 82 27,052,000 90 48,625,366 

รวม 155 23,657,400 155 51,576,800 155 57,573,500 155 37,130,500 173 58,597,518 
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    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ 10,911,034 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 21 2,271,034.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - - 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 13 5,264,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 2 267,400.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 5 1,068,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 7 2,040,000.00 

รวม 48 10,911,034.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น มีดังนี้ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ความรับผิดชอบ ของ อบต.วังเย็น 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านไรต่้นส าโรง 
และโรงเรียนวดัวังเย็น 

808,500.00 ส านักปลดั เพื่อให้เด็กเรยีนได้รับ
ประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ครบถ้วนตาม
โภชนาการ ครบ 5 หมู่ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังเย็น 

133,770.00 ส านักปลดั เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหารที่
ทีประโยชน์ครบถ้วน
ตามโภชนาการ ครบ 5 
หมู ่

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทาน
อาหาร ท่ีมี
ประโยชน์ครบถ้วน
ตามโภชนาการ 
ครบ 5 หมู่ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการเพิม่ศักยภาพการเรียนรู้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังเย็น 

14,700.00 ส านักปลดั 

 

นักเรียนได้เพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังเย็น 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนวสัดสุื่อการเรียน
การสอนรายหัวเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังเย็น 

44,200.00 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล   
วังเย็น 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังเย็น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา                        
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน ) 

5,400.00 ส านักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ให้กับเด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลวัง
เย็น และลดภาระให้กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีนที่มีอายุ 
ระหว่าง 3.5 ปี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน ) 

3,600.00 ส านักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีนให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและลดภาระให้กับ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลวังเย็น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน) 

4,300.00 ส านักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
ให้กับเด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังเย็น 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ) 

3,600.00 ส านักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนให้กับเด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ลดภาระให้กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังเย็น 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬา 0.00 ส านักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแข่งขันกีฬา หรือ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลวังเย็น 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 0.00 ส านักปลดั 1.เพื่อส่งเสรมิ
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยูส่ืบไป 
2.เสริมสร้างความ
สามัคคีในต าบลและ
ก าลังใจกับผู้สูงอาย ุ

ประชาชนในต าบล
วังเย็น จ านวน 
500 คน 
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11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ    
ยวรางกูร (ร.10) 

120,000.00 ส านักปลดั เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย ์

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดังาน 5 ธันวามหาราช 
วันพ่อแห่งชาติ 

0.00 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลวังเย็น 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 30,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนส านึก
ในมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความจงรักดีต่อ
พระพระมหากษัตริย ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลวังเย็น 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้   
สุทิตาพัชรสภุาพิมลลักษณพระ
บรมราชิน ี

0.00 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ
และแสดงความ
จงรักภักดี
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลวังเย็น 

 

 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

0.00 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลวังเย็น 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจ้างคร ู 144,000.00 ส านักปลดั เพื่อสนับสนุนให้กับ
โรงเรียนวดัวังเย็น 
จ านวน 1 อัตรา 
ระยะเวลา 12 เดือน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้มีบุคลากรทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ม า ให้
ความรู้ 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 ส านักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมวัสดุ ครภุัณฑ์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
หรือทรัพย์สินต่างๆ 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) 
ให้กับ โรงเรียนวดัวังเย็น โรงเรียน
บ้านไรต่้นส าโรง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลวังเย็น ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ของ อบต. 

461,982.00 ส านักปลดั เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน เติบโตไปตาม
วัยอย่างมีคุณภาพ 

เด็กนักเรยีน ของ 
โรงเรียนวดัวังเย็น 
โรงเรียนบ้านไร่ต้น
ส าโรง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังเย็น 
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19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

461,982.00 ส านักปลดั 

 

 

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

วัสดุงานบ้าน     
งานครัว 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน 5,000.00 ส านักปลดั เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน ต่างๆ         
ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก
นักเรียน และการ
จัดการเรียนการสอน 

เด็กนักเรยีน คร ู

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา 10,000.00 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนได้เล่นกีฬา 
ท าให้มีสุขภาพด ี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป   
ในพื้นทีต่ าบลวังเย็น 
และใกลเ้คียง 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในต าบล 

200,000.00 กองช่าง 

 

เพื่อป้องกันความ
เสียหายและ
อาชญากรรม ในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

พื้นที่ต าบลวังเย็น 
หมู่ที่ 1-6 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ต าบล หมู่ที่ 1-6 

100,000.00 กองช่าง เพื่อขยายระบบไฟฟ้า
ให้ครอบคลุมทั้งต าบล 

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในต าบล     
หมู่ที่ 1-6 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 
ชายถนน บางแขม-วังเย็น 

0.00 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
ต่อจากท่อระบาย
น้ าเดิมฝั่ง อบต.    
ไปทางบางแขม   
ท่อระบายน้ า   
ขนาด 0.40 เมตร 
ยาว 280 เมตร 
พร้อมบ่อพัก     
ตามแบบท่ี อบต.  
วังเย็นก าหนด 
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25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 
บ้านคันไผ่ ซอย1 

245,000.00 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
บริเวณหน้าบ้าน 
นางอนันต์ ทัพเครือ 
โดยวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด 
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ยาว 34 
เมตร พร้อมรางวี 
และท่อลอดถนน  
1 จุด และปรับปรุง
ผิวจราจร คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
34 เมตร ตามแบบ
ที ่อบต.วังเย็น 
ก าหนด 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะต าบลวังเย็น 

500,000.00 กองช่าง 1.เพื่อลดพื้นท่ีเสี่ยงภัย
ในเวลากลาง            
2.ลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่    
3.เพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะให้ทุก
หมู่บ้านมีแสงสว่างทั่วถึง
ปลอดภัยต่อการสัญจร
ไป-มา 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มเตมิในจุดที่แสง
สว่างไม่เพยีงพอต่อ
การใช้เส้นทาง
สัญจรไป/มา     
ของประชาชนและ
พื้นที่เสี่ยงภัยที ่  
อาจก่อให้เกิด
อาชญากรรม    
หรืออุบัติเหต ุ

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ประปาสาธารณะหอถังประปา   
หมู่ที่ 1 - 6 ต าบลวังเย็น 

495,000.00 กองช่าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ปรับปรุงระบบประปา
สาธารณะหอถังประปา 
หมู่ที่ 1 -6 ต าบลวังเย็น 
ให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

หอถังประปา หมู่ท่ี 
1 -6 ต าบลวังเย็น 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3 
ชายถนนบางแขมติดวังเย็น บรเิวณ
ชายฝั่งตรงข้ามไผ่แหลม ซอย 1 
โดยวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พักยาว 223 เมตร 

 

500,000.00 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังถนนสาธารณะ 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด       
เส้นผา่นศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 
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29. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น/
ต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

50,000.00 ส านักปลดั เพื่อทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลวังเย็น 

30. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการเพิม่ทักษะอาชีพ 0.00 ส านักปลดั เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสตรีแม่บ้านและ
ประชาชนในต าบล      
วังเย็น 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
ประชาชน ในต าบล
วังเย็น 

31. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

0.00 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้
ความสามารถมากข้ึน 

สมาชิก อปพร.ใน
ต าบลวังเย็น 

32. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 

0.00 ส านักปลดั 1.ด าเนินการตาม
มาตรการแผนป้องกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทาง    
ท้องถนนช่วงเทศกาล 

 

ตั้งด่านตรวจ/ 

จุดพักรถ 

33. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติงานจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังเย็น 

0.00 ส านักปลดั เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ    
สาธารณภัยเบื้องต้น 

ประชาชนต าบล   
วังเย็น และ
เจ้าหน้าท่ี อบต.   
วังเย็น 

34. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคตดิต่อ 

10,000.00 ส านักปลดั เพื่อป้องกันและให้
ความรู้โรคตดิต่อเช่น
ไข้หวัดใหญ ่,
ไข้เลือดออก ฯลฯ      

แผ่นพับ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
หรืออ่ืนๆ 

36. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข จ านวน 6 หมู่บ้าน 
ต าบลวังเย็น                   
(หมู่บ้านละ 20,000 บาท ) 

120,000.00 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6  
(กรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-6 ) 
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37. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการจ้างเหมาส ารวจข้อมลูสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า     
จุฬาภรณวลยัลักษณ์              
อัครราชกุมารี  

5,000.00 ส านักปลดั เพื่อป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

จ้างเหมาส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสุนัข
แมว ที่มีเจ้าของ 
หมู่ที่ 1-6 โดย
ส ารวจปลีะ 2 ครั้ง 
ครั้งแรกภายใน 
เดือน มีนาคม    
ครั้งท่ี 2 ภายใน
เดือน สิงหาคม 

38. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม เบี้ยยังสูงอาย ุ 4,000,000.00 ส านักปลดั เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุให้มีการ
ด ารงชิวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี 
ต าบลวังเย็น         
หมู่ที่ 1-6 

39. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 912,000.00 ส านักปลดั เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ผู้พิการในเขตพื้นท่ี
ต าบลวังเย็น      
หมู่ที่ 1-6 

40. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 72,000.00 ส านักปลดั เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วย
ตนเอง 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
พื้นที ่ต าบลวังเย็น 
หมู่ที่ 1-6 

41. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โครงการสบทบทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ พื้นที่ 
อบต.วังเย็น 

60,000.00 ส านักปลดั เพื่อสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น หรือ 
พื้นที่ อบต.วังเย็น 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง 
คลองตาเป้า คลองสามสาม คลอง
แนวบ่อยืม คลองระบายน้ า ใน
ต าบล โดยจ้างเหมารถแบ็คโฮ   
รายชั่วโมง ตามความจ าเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 

200,000.00 ส านักปลดั เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า 
โดยการขุดลอกคูคลอง
ภายในต าบลวังเย็น  
เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 

แหล่งน้ าโดยการขุด
ลอกคลองภายใน
ต าบลวังเย็นเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดัซื้อวัสดุการเกษตร 67,400.00 ส านักปลดั เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น พันธุ์
พืช ต้นไม้ ปุ๋ย ยา 
สารเคมีก าจดัวัชพืช 
วัสดุเพาะช า ฯลฯ 

 

 

วัสดุการเกษตร 
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44. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์อ่ืน 120,000.00 ส านักปลดั เพื่อใช้ในการอุปโภค-
บริโภค 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
(ซับเมอรส์ ) 
จ านวน 1 เครื่อง 

45. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการอบรมสมัมนาศึกษาและ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ของ บุคลากร อบต.วังเย็น 

0.00 ส านักปลดั เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต.    
คณะผู้บริหาร ของ 
อบต.วังเย็น ได้น า
ความรู้ที่ได้ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง สมาชิกสภา 
อบต คณะผู้บริหาร 
อบต.วังเย็น 

46. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการจดัการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

23,000.00 ส านักปลดั เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งผู้บรหิาร
ท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ผู้ไดร้ับเลือกตั้งเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชกิสภา
ท้องถิ่น 

47. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

8,600.00 ส านักปลดั เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก จ านวน 2 
เครื่อง 

พิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 2 เครื่อง 

48. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 

917,000.00 ส านักปลดั เพื่อปรับปรุงเว็บไซด ์ 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังเย็น ให้ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้งาน และ
ประชาชนที่เข้ามา
ใช้บริการ ของ 
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวงัเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-11- 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
      องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 9,978,434 บาท    
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ จ านวนเงิน 9,080,762 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10 2,171,740.88 10 2,044,264.08 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ     

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 7 4,962,230.00 7 4,962,230.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

1 66,710.00 1 66,710.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 4 518,558.00 4 518,558.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 3 1,489,000.00 3 1,489,000.00 

รวม 25 9,208,238.88 25 9,080,762.08 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/    
ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 
 
 

808,500.00 808,500.00 808,500.00 0.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ค่าจ้างเหมาท าอาหาร
กลางวันเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

133,770.00 132,531.00 132,531.00 1,239.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัสดุสื่อการเรียนการ
สอนรายหัว 
 

44,200.00 44,146.00 44,146.00 54.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 
 

5,400.00 5,400.00 5,400.00 

 
 

0.00 
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5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 
 

3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลง
กรณบดิทรเทพวรกูร 

120,000.00 118,260.00 118,260.00 1,740.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจดังาน 12 
สิงหา วันแม่แห่งชาต ิ
 

30,000.00 23,063.00 23,063.00 6,937.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

อุดหนุนให้กับโรงเรียน
วัดวังเย็น 
 

144,000.00 144,000.00 144,000.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
 
 

461,982.00 446,120.44 382,382.04 15,861.56 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
 

461,982.00 446,120.44 382,382.04 15,861.56 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริการสาธารณะ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ภายในต าบลวังเย็น 
 

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบประปา
สาธารณะหอถัง
ประปา หมู่ท่ี 2 และ 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังเย็น 
 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 3 
ชายถนนบางแขมติด
วังเย็น บริเวณชายฝั่ง
ตรงข้ามไผ่แหลม ซอย 
1 โดยวางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก
ยาว 223 เมตร 
 

500,000.00 495,000.00 495,000.00 5,000.00 

14. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 

โครงการจดัเวที
ประชาคม 
 
 
  
 

50,000.00 8,140.00 8,140.00 41,860.00 
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15. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 
โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

35,000.00 33,900.00 33,900.00 

 
1,100.00 

 
 

16. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 
จ้างเหมาขึ้นทะเบยีน
สัตว์และส ารวจข้อมลู
สัตว ์

5,000.00 3,390.00 3,390.00 1,610.00 

17. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,000,000.00 3,928,800.00 3,928,800.00 
 

71,200.00 
 

18. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 912,000.00 862,000.00 862,000.00 
 

50,000.00 
 

19. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 72,000.00 66,000.00 66,000.00 
 

6,000.00 
 

20. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 
เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 
 

0.00 
 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

วัสดุการเกษตร 67,400.00 66,710.00 66,710.00 

 
690.00 

 
 

22. 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ชนิดใต้ดินซับเมอร์ส 
ขนาด 3 แรง 5 แรง 

120,000.00 119,840.00 119,840.00 160.00 

23. 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

23,000.00 22,763.00 22,763.00 
 

237.00 
 

24. 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 8,600.00 8,000.00 8,000.00             600.00 

25. 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจ้างเหมา
แรงงานและจัดท าเอง 

917,000.00 367,955.00 367,955.00 

 
549,045.00 
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                                                รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
                                   องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
25 2,882,052.00 21 2,271,034.00 10 2,171,740.88 10 2,044,264.08 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1 500,000.00 - -     

3.ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

22 4,302,000.00 13 5,264,000.00 7 4,962,230.00 7 4,962,230.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยว 
21 350,000.00 2 267,400.00 1 66,710.00 1 66,710.00 

5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี 

14 1,938,100.00 5 1,068,600.00 4 518,558.00 4 518,558.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

90 48,625,366.08 7 2,040,000.00 3 1,489,000.00 3 1,489,000.00 

รวม 173 58,597,518.08 48 10,911,034.00 25 9,208,238.88 25 9,080,762.08 
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              ช. ผลการด าเนินงาน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ 
              โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน 
              โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล                       
              การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น  แผนภูมิ ตาราง                   
              กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรมหลักสูตร การจัดการศึกษา ของ ศพด.และโรงเรียนในสังกัด อปท.) 
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การรับสมัครเด็กนักเรียน 
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การจัดโครงการจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการช่วยเหลือตนเองกรณีติดอยู่ในรถ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการใช้อุปกรณ์ภายในบ้าน 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-20- 

กิจกรรมการรณรงค์ก าจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการควบคุมประชากรสัตว์(ผ่าตัดท าหมันสุนัข/แมว) 
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กิจกรรมภายในชั้นเรียน 
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                        กิจกรรมไหว้ครู”ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น” 
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-24- 
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       โครงการแจกอาหารเสริม (นม) ใหเ้ด็กนักเรียนในช่วงการระบาดของ ไวรัส โควิด 19 
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการแห่เทียนพรรษา”วันอาสาฬหบูชา” 
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โครงการจัดงาน 
”วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร” 
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การให้เอกสารการเรียนให้นักเรียนท าที่บ้านช่วง การระบาดหนักของไวรัส โควิด 19 
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                      ประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           -28-                                                         . 

                        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

                                - ไม่มีการด าเนินโครงการ 

                            3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 

                            โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”จาก โรคพิษสุนัขบ้า 
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                          โครงการเครือข่ายชุมชนป้องกันยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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                      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
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                      5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
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ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

1.นางสาววิมลวรรณ ขุนณรงค ์ ประธานกรรมการ 034-983233 0932928989 - 

2.นายธนาชัย รดแป้น กรรมการ 034983233 ต่อ - 0659696353 - 

3.นายวสันต์ เฮ็งนิรันดร ์ กรรมการ 034983233 087-1546481 - 

4.นางบุญญาดา ภูห่้อย กรรมการ 034-983233 099-6256519 - 

5.นายเลิศ แก่นสวาท กรรมการ 034983233 080-4288911 - 

6.นายวิถี แก้วสกลุณ ี กรรมการ 034983233 089-5475411 - 

7.นายแสน ม่วงไหม กรรมการ 034983233 061-5861529 - 

8.นายวศิน กลิ่นจันทร ์ กรรมการ 034-983233 ต่อ - 097-1455598 - 

9.นายยุทธวีร์ พูนขวัญ กรรมการ 034-983233 085-2951119 - 

10.นางดวงรัตน์ เปียถนอม กรรมการ 034-300265 ต่อ - - - 

11.นางสาวนิภา ใจทัน กรรมการ 034-28/6387 081-9957716 - 

12.นางพรพรรณ ภู่ห้อย กรรมการ 034-983233 - - 

13.นายประทิน ว่องไว กรรมการ - - - 

14.นายประโยชน์ ค าวัง กรรมการ 034-983233 - - 

15.นางพรทิพย์ มาลาวงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 034-983233 0932459151 - 
 

 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

1.นายวสิิษฐ์  โพธิพันธ ์ ประธานสภา อบต.วังเย็น 034-983233 089-8081053 - 

2.นางยุพา  ตุ้มเปาะ รองประธานสภา 034-983233 089-5216330 - 

3.นายนิตย์  วังเย็น สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 034-983233 089-2586403 - 

4.นายประทิน ว่องไว ตัวแทนประชาคม 034-983233 - - 

5.นางพรพรรณ ภูห่้อย ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 2 091-0918284 - - 

6.นางดวงรัตน์ เปียถนอม ผู้แทนส่วนราชการ 0897866983 - - 

7.นางสาวชนภัค ตะโกด ี ผู้อ านวยการกองช่าง 0929519866 - - 

8.นายวศิน กลิ่นจันทร ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 034-983233 097-1455598 - 

9.นายยุทธวีร์ พูนขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 034-983233 085-2951119 - 
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   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

 

1.นางสาวอภเิษก แสงปาริชาต ิ ปลัด อบต.วังเย็น 034-983233 089-7776369 - 

2.นางสาวดาวใจ สะอาดแก้ว รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 034-983233 098-2659511 - 

3.นางสาวชนภัค ตะโกด ี รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 034-983233 092-9519866 - 

3.นายประทิน ว่องไว ตัวแทนประชาคม 034-983233 - - 

4.นายประโยชน์ ค าวัง ตัวแทนประชาคม 4 034-983233 - - 

5.นายอังกูร ดวงค า ตัวแทนประชาคม 3 089-8030829 - - 

6.นางพรทิพย์ มาลาวงษ ์ กรรมการ/เลขานุการ 034-983233 093-2459151 - 
 

 

ปัญหา 
๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร  
๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมไีม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมปีัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก  
๕. ประชาชนยงัไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถด าเนนิการได้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่
สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อุปสรรค  
๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไมท่ันสมัย ท าให้เกิด
อุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการ
ตามภารกิจแต่ละดา้นบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไปท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตัง้จ่ายรายการใหม่ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็นตอ้งเร่งแก้ไข
ปัญหาดังกลา่ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัเย็น 
   

              ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต.วังเย็นทราบ เพื่อจะได้พจิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

                         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 

          
      



 
 


