
   
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังเยน็ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 

   งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
            ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
           ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิน่และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
          ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายและ
ผลการด าเนินงาน     รวมทั้งการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มา 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น  
                            "สังคมน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม เลิศล้ าการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ล้วนมคีุณภาพชีวิตที่ดี" 
 

พันธกิจการพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
      1. ยกกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน

ระดับสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                2.พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
                3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการท่องเที่ยว
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ 
                4.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม การสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 
ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ 
                5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
    3.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 
 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 
    5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

การวางแผน 

           องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)  ต่อไป 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

21 500,000.00 21 500,000.00 21 2,235,700.00 21 2,791,021.00 21 2,407,950.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 28 2,614,400.00 28 7,180,800.00 28 7,895,800.00 28 4,655,000.00 28 4,655,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

20 11,373,000.00 20 870,000.00 20 610,000.00 20 1,010,000.00 20 110,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

10 650,000.00 10 650,000.00 10 1,280,000.00 10 1,830,000.00 10 1,830,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

81 8,020,000.00 81 41,936,000.00 81 45,702,000.00 81 26,752,000.00 81 21,773,000.00 

รวม 161 23,657,400.00 161 51,636,800.00 161 58,223,500.00 161 37,538,021.00 161 31,275,950.00 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 7,736,680 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 1,420,880.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 0.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 12 5,985,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 3 0.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 4 330,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรกิารสาธารณะ 34 0.00 

รวม 66 7,736,680.00 
 

    

บัญชีครุภัณฑ์ 
 

ที่ แผนงาน ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประเภท
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 

1. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

หอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 1-6 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

- 

2. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อกล้อง
วงจรปิด

ภายในต าบล 
หมู่ที่ 1-6 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

- 

3. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
กีฬา 

จัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่

ที่ 1-6 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

- 

4. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้บานเล่ือน
กระจก 

จ านวน 2 ตู ้
0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

- 



5. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะพับหนา้
เหล็ก จ านวน 

10 ตัว 
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 

- 

6. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ 

จ านวน 1 
เครื่อง 

รายละเอียด
ตามแบบ
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- 

7. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้บานเล่ือน
กระจก 

จ านวน 2 ตู ้
0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 

ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
ส านักคลัง 

- 

8. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับ
ประมวลผล 

แบบที1่ 
จ านวน 1

เครื่อง 
รายละเอียด
ตามแบบ
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 
ส่วนการคลัง, 

กองคลัง, 
ส านักคลัง 

- 

9. 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้บานเล่ือน
กระจก 

จ านวน 2 ตู ้
0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 

กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

- 

10. 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ป้ายไฟ
กระพริบเตือน
เขตโรงเรียน 
จ านวน 3 

ป้าย 

0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 

กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 
 

- 

11. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมกึ 

พร้อมติดตั้งถัง
หมึก จ านวน 

3 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 12,900.00 0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

- 



12. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมกึ 

พร้อมติดตั้งถัง
หมึก จ านวน 

1 เครือ่ง 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 
ส่วนการคลัง, 

กองคลัง, 
ส านักคลัง 

- 

13. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตูโ้ทรศัพท์
สาขา และ
โทรศัพท์
ส านักงาน

พร้อมติดตั้ง 
 

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 
ส่วนการคลัง, 

กองคลัง, 
ส านักคลัง 

- 

14. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 1

เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 
ส่วนการคลัง, 

กองคลัง, 
ส านักคลัง 

- 

15. 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

กล้องวงจรปิด 
เพื่อจัดซื้อ

กล้องวงจรปิด
และติดต้ัง 

จ านวน 5 จุด 
-จุดที่ 1 

อาคารน้ าดื่ม 
หมู่ที่ 1 -จุดที่ 

2 ศาลา
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 -จุดที่ 
3 โรงเรียน
บ้านไร่ต้น

ส าโรง หมู่ที่ 4 
-จุดที่ 4 
โรงเรียน 
วัดวังเย็น 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 

กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

- 

16. 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง -

จ านวน 4 
เครื่องๆละ

8,500 บาท 
รายละเอียด
ตามแบบ
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 

กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, 

ส านักการชา่ง 

- 

17. 
แผนงาน
การ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์อื่น 1 เครื่อง 0.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกันภายในของ
เด็กเล็ก 

ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

2. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม) ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนที่อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบ ของ อบต.วัง
เย็น ได้แก่ โรงเรยีนบ้านไร่
ต้นส าโรง โรงเรียนวัดวัง
เย็น และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลวังเย็น 

426,580.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหารที่
จ าเป็นต่อการ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการด้าน
ร่างกายและ
สติปัญญา 

จ านวน 260 วัน 

3. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน
โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบ ของ 
อบต.วังเย็น ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านไร่ต้นส าโรง 
และ โรงเรียนวัดวังเย็น 

812,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเรยีน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ครบถ้วน
ตามโภชนาการ 
ครบ 5 หมู 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทาน
อาหาร ท่ีมีประโยชน์
ครบถ้วนตาม
โภชนาการ ครบ 5 
หมู ่
 
 
 

4. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
วังเย็น 

113,936.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทาน
อาหารที่ที
ประโยชน์ครบถ้วน
ตามโภชนาการ 
ครบ 5 หมู่ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทาน
อาหาร ท่ีมีประโยชน์
ครบถ้วนตาม
โภชนาการ ครบ 5 
หมู ่

5. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการเพิม่ศักยภาพการ
เรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลวังเย็น 

15,764.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

นักเรียนได้เพิ่ม
ศักยภาพในการ
เรียนรูร้้อยละ 80 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
วังเย็น 

6. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนวสัดสุื่อ
การเรยีนการสอนรายหัว
เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลวังเย็น 

42,600.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังเย็น 
 
 
 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
วังเย็น 



7. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ) 

3,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สง่เสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังเย็น และ
ลดภาระให้กับ
ผู้ปกครอง 
 

เด็กนักเรยีนที่มีอายุ 
ระหว่าง 3.5 ปี 

8. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน ) 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ให้กับเด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และลดภาระให้กับ
ผู้ปกครอง 
 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลวังเย็น 

9. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน) 

3,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ให้กับเด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
วังเย็น 

10. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน ) 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนให้กับ
เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ลดภาระให้กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
วังเย็น 

11. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน ) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอนให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีนที่ทีอายุ 
3-5 ปี 

12. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬา หรือ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการแข่งขัน
กีฬา 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลวังเย็น 



13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร 
ระยะทางรวม 135 เมตร 
บริเวณบา้นนางบุญช่วย 
สุขอ่อน ถึงคลอง บ่อยืม 
หมู่ที่ 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้ระบายน้ า
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร 
ระยะทางรวม 135 
เมตร บริเวณบ้าน
นางบุญช่วย สุขอ่อน 
ถึงคลอง บ่อยืม หมู่
ที่ 4 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.03 -
0.60 เมตร ความยาว 
590.00 เมตร หมู่ที่ 6 
ถนนสายวังเย็น-หนองดิน
แดง-คลองตาเป้า 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้ระบายน้ า
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู กวา้ง 0.50 
เมตร ลึก 0.03 -0.60 
เมตร ความยาว 
590.00 เมตร หมู่ที่ 6 
ถนนสายวังเย็น-หนอง
ดินแดง-คลองตาเป้า 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
เมตร พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร ความยาว 
300 เมตร หมู่ 3 ชาย
ถนนบางแขม-วังเย็น(ต่อ
จากท่อระบายน้ าเดิม) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้ระบายน้ า
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า 
เมตร พร้อมบ่อพัก
ทุกระยะ 10 เมตร 
ความยาว 300 
เมตร หมู่ 3 ชาย
ถนนบางแขม-วังเย็น
(ต่อจากท่อระบายน้ า
เดิม) 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ า คสล.  บรเิวณ
คลองห้วยสามสาม หมู่ 4 

0.00 

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

เพื่อกักเก็บน้ า
อุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้างประตูเปดิ-
ปิดน้ า คสล.บรเิวณ
คลองห้วยสามสาม 
หมู่ 4 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร 
ความยาวรวม 500.00 
เมตร จากบริเวณบ้านคัน
ไผ-่บริเวณล าราง
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้ระบายน้ า
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร 
ความยาวรวม 
500.00 เมตร จาก
บริเวณบา้นคันไผ-่
บริเวณล าราง
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร 
ความยาว1,000.00 
เมตร จากบริเวณบ้านนาย
มนัส พูนขวัญ ลงสูค่ลอง
ท่าผา-บางแก้ว หมู่่ที่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สขุาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้ระบายน้ า
และแก้ไขปญัหา
น้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร 
ความยาว
1,000.00 เมตร 
จากบริเวณบ้านนาย
มนัส พูนขวัญ ลงสู่



คลองท่าผา-บางแก้ว 
หมู่ที่ 5 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล.บริเวณถนนดิน คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 4 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
450.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
2,700 ต.ร.ม. 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคสล.
บริเวณถนนดิน 
คลองชลประทาน 
หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 450.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2,700 
ต.ร.ม. 

20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล.กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,330 เมตร บริเวณคัน
คลองส่งน้ า 3 ซ้าย 1 ขวา 
9 ซ้าย หมู่ 3 เชื่อมต่อ 
4,6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,330 เมตร 
บริเวณคันคลองส่ง
น้ า 3 ซ้าย 1 ขวา 9 
ซ้าย หมู่ 3 เชื่อมต่อ 
4,6 
 
 
 
 

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.AC สายคันคลอง 3L 
2R 12 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,330.00 
เมตร หมู่ที่ 4-3 ต าบลวัง
เย็น 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ก่อสร้างถนน คสล.
ACสายคันคลอง 3L 
2R 12 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 
1,330.00 เมตร 
หมู่ที่ 4-3 ต าบลวัง
เย็น 

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เลียบคลองห้วยสาม
สาม หมู่ที่ 4 กว้าง 6 
เมตร ยาว 752 เมตร 
ต าบลวังเย็น อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
เชื่อมเขตตดิต่อต าบล
หนองดินแดง และต าบล
บางแขม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร สายเรียบคัน
คลองห้วยสามสาม 
หมู่ 4 ต าบลวังเย็น 

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล.กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร สายคัน
คลองท่าผา-บางแก้ว (ฝั่ง
โรงเรียน) หมู่ที่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร สายคันคลอง
ท่าผา-บางแก้ว (ฝั่ง
โรงเรียน) หมู่ที่ 5 



24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 

25. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
2.5 ม.ยาว 150 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.บริเวณ
ซอยบ้านนางมาลยั เอี่ยม
ศรีใหญ่ หมู่ที่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 2.5 ม.ยาว 
150 ม.หนาเฉลีย่ 
0.15 ม.บริเวณซอย
บ้านนางมาลัย เอี่ยม
ศรีใหญ่ หมู่ที่ 6 

26. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการถนนโอเวอร์เลย์
(Over ray) กว้าง 5 ม.ย
ยาว 350 ม.หนา 0.05 ม.
หรือคิดเป็นพื้นท่ีเฉลี่ย 
1,750 ตร.ม.บริเวณถนน
บ้านคันไผ่ ซอย 1 หมู่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ถนนโอเวอร์เลย์
(Over ray) กว้าง 5 
ม.ยยาว 350 ม.
หนา 0.05 ม.หรือ
คิดเป็นพ้ืนทีเฉลีย่ 
1,750 ตร.ม.
บริเวณถนนบ้านคัน
ไผ่ ซอย 1 หมู่ 6 

27. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจร,ป้ายบอก
ซอย,ป้ายบอกสถานท่ี
ต่างๆ หมู่ที่ 1-6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยต่อการ
สัญจรไป-มา 

ติดตั้งป้ายสัญญาณ
จราจร,ป้ายบอกซอย
,ป้ายบอกสถานท่ี
ต่างๆ หมู่ที่ 1-6 

28. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการลงหินคลุกและ
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัย 

ลงหินคลุกและถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-6 

29. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ตามแบบ
มาตรฐานลานกีฬา
เอนกประสงค์-สมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทย 
บริเวณทีด่ินสาธารณะ หมู่
ที่ 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้สนามกีฬามี
มาตรฐานความ
พร้อมส าหรับใช้
เป็นสถานท่ีเล่น
กีฬา 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ตาม
แบบมาตรฐานลาน
กีฬาเอนกประสงค์-
สมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย บริเวณ
ที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 
4 

30. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.40 เมตร ยาว 150 
เมตร บริเวณบ้านป้า
สังเวช ผมหอม หมู่ท่ี 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ระบายน้ าที่
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
บริเวณบา้นป้าสังเวช 
ผมหอม หมู่ที ่3 

31. ยุทธศาสตร์การ โครงการ OVER LAY 0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, เพื่อก่อสร้างถนน OVER LAY ถนน



พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ถนนซอย 3 บ้านนายชาติ 
บุญน้อม ถึงคลอง
ชลประทาน กว้าง 5 
เมตร ยาว 293 เมตร หมู่
ที่ 4 

กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

ซอย 3 บ้านนายชาติ 
บุญน้อม ถึงคลอง
ชลประทาน กว้าง 5 
เมตร ยาว 293 
เมตร หมู่ที่ 4 

32. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.40 เมตร ยาว 200 
เมตร บริเวณบ้านนางวัน
เพ็ญ วังเย็น,นายประเสริฐ 
กองเงิน หมู่ที่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ระบายน้ าที่
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
บริเวณบา้นนางวัน
เพ็ญ วังเย็น,นาย
ประเสริฐ กองเงิน 
หมู่ที่ 5 

33. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการเทถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก OVERLAY ล าน้ าโจน
ซอย 2/1 กวา้ง 3 เมตร ยาว 
130 เมตร หมู่ที่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ให้อยู่ในสภาพดีมี
ความปลอดภัยต่อ
การสญัจร 

เทถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก OVERLAY ล าน้ า
โจนซอย 2/1 กว้าง 3 
เมตร ยาว 130 เมตร 
หมู่ที่ 5 

34. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างก าแพง
กันดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร ล าน้ าโจนซอย 
1 บริเวณบ้านนางสะอาด
จิต วอ่งไว หมู่ที่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้าง
ก าแพงกันดินให้อยู่
ในสภาพดีมคีวาม
ปลอดภัยต่อการ
สัญจร 

ก่อสร้างก าแพงกัน
ดิน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร ล า
น้ าโจนซอย 1 
บริเวณบา้นนาง
สะอาดจติ ว่องไว 
หมู่ที่ 5 

35. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างประตู
ปิด-เปิดประตรูะบายน้ า 
ขนาด 0.60 เมตร 
บริเวณหลังบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านยุทธวีย์      
พูนขวัญ พร้อมลอกคลอง 
กว้าง 4 เมตร (สุดคลอง
วังเย็น) ยาว 1,020 
เมตร หมู่ที่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างประตู
ปิด-เปิดน้ า 

ก่อสร้างประตูปิด-
เปิดประตูระบายน้ า 
ขนาด 0.60 เมตร 
บริเวณหลังบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านยุทธวีย์ 
พูนขวัญ พร้อมลอก
คลอง กว้าง 4 เมตร 
(สุดคลองวังเย็น) 
ยาว 1,020 เมตร 
หมู่ที่ 6 

36. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างประตู
ปิด-เปิดน้ า ขนาด 0.60 
เมตร บริเวณบ้านบ้านนาง
ทองเปลว ทองแก้ว หมู่ที่ 
6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างประตู
ปิด-เปิด น้ า 

ก่อสร้างประตูปิด-
เปิดน้ า ขนาด 0.60 
เมตร บริเวณบ้าน
บ้านนางทองเปลว 
ทองแก้ว หมู่ที่ 6 

37. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ กว้าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร หมู่ที่ 
1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ไว้ใช้
เป็นที่จัดกิจกรรม
ในชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ กว้าง 
20 เมตร ยาว 30 
เมตร    หมู่ท ี1 



38. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ กว้าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร หมู่ที่ 
4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ไว้ใช้
เป็นที่จัดกิจกรรม
ในชุมชน 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ กว้าง 
20 เมตร ยาว 30 
เมตร หมู่ที่ 4 

39. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อก่อสร้างสนาม
กีฬาให้เพียงพอแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 

40. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมหอถังประปา หมู่
ที่ 1-6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 
 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมหอถัง
ประปา หมู่ท่ี 1-6 

41. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1-6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ
ครอบคลมุทั้ง
ต าบล 

ติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่ 1-6 

42. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในต าบล หมู่ที่ 1-6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อขยายระบบ
ไฟฟ้าให้ครอบคลมุ
ทั้งต าบล 

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในต าบล หมู่ที่ 
1-6 

43. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยบ้าน นายจะ หมู่ 
ที่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ต าบล 
วังเย็น มีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร ไป - 
มา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอย บ้านนายจะ หมู่ที่ 
6 กวา้ง 2.40 เมตร 
ยาว 82 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ขนาด 
0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พักยาว 82 เมตร 

44. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 ซอยบ่อปลาผู้ใหญโ่จ ้

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ต าบลวัง
เย็นมีความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
สัญจร ไป-มา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ซอยบ่อปลา
ผู้ใหญ่โจ้ ต่อจาก
ถนนคสล. เดิมถึงสดุ
เขต อบต.วังเย็น 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

45. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 5 บริเวณชายถนน

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

เพื่อวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด 0.40 



บริการสาธารณะ หน้าบ้านนางวนัเพ็ญ วัง
เย็น ถึง บ้านนางร าไพ 

สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เมตร พร้อมบ่อพัก
ยาว 230 เมตร 

46. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบาย
บ้านไผ่แหลม ซอย 4 หมู่
ที่ 3 เพื่อวางท่อระบาย
น้ าคสล.ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักยาว 
75 เมตร 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ าคสล. ขนาด 
0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักยาว 75 เมตร 

47. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสร้างให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพทีด ี

จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย 

48. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีสนามกีฬา
ที่มีมาตรฐานความ
พร้อมส าหรับใช้
เป็นสถานท่ีเล่น
กีฬา 

ปรับปรุงลานกีฬา
ภายในต าบล 

49. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
รพ.สต.วังเย็น 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพท่ี
ดี 

ก่อสร้างลานกีฬา 
รพ.สต.วังเย็น 

50. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในต าบล 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันความ
เสียหายในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

พื้นที่ต าบลวังเย็น 
หมู่ที่ 1-6 

51. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าวังเย็น 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกาย และเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพท่ี
ดี 

ก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าวังเย็น 

52. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติงานจิตอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังเย็น 

225,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 

ประชาชนต าบลวัง
เย็น และเจ้าหน้าท่ี 
อบต.วังเย็น 

53. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัข และแมว ใน
ต าบลวังเย็น ร้อยละ 
70 ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 



54. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงการจ้างเหมาส ารวจ
ข้อมูลสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน) 

50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จ้างเหมาส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสุนัข
แมว ที่มีเจ้าของหมู่ที่ 
1-6 โดยส ารวจปลีะ 
2 ครั้ง ครั้งแรก
ภายใน เดือน 
มีนาคม ครั้งที่ 2 
ภายในเดือน 
สิงหาคม 

55. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังสูงอาย ุ 4,540,800.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้มีการด ารงชิวิ
ตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี 
ต าบลวังเย็น หมู่ที่ 
1-6 

56. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้
มีการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 
 

ผู้พิการในเขตพื้นท่ี
ต าบลวังเย็น หมู่ที่ 
 1-6 

57. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวสัดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยให้สามารถมี
ชีวิตอยู่ได้ด้วย
ตนเอง 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
พืน้ท่ี ต าบลวังเย็น 
หมู่ที่ 1-6 

58. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม 

โครงการสบทบทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิน่ หรือ พื้นที่ อบต.
วังเย็น 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อสบทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น หรือ พื้นที่ 
อบต.     วังเย็น 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

59. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

โครงการปรับภูมิทัศนส์อง
ข้างทางและตัดต้นไมส้อง
ข้างทาง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 
 
 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
สองข้างทางให้เป็น
ระเบียบและ
สะอาด 
 
 
 
 
 

พืน้ท่ี หมู่ที่ 1-6 

60. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ ากว้าง 2.00 เมตร ยาว 
618.00 เมตร บริเวณ

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
ร้อยละ 100 

ขุดลอกคลองส่งน้ า
กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 618.00 เมตร 



การท่องเที่ยว หลังรพ.สต.ต าบลวังเย็น-
คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 

, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

บริเวณหลังรพ.สต.
ต าบลวังเย็น-คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 

61. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

โครงการก่อสร้างโรงคัด
แยกขยะ 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึง
ความส าคญั รู้จัก
และเข้าใจการคัด
แยกขยะมลูฝอย 
และสามารถน า
ขยะเข้ามาใช้ได้อีก
ในอนาคต 

เพื่อชุมชนมีสภาวะ
แวดล้อมท่ีดสีะอาด 
น่าอยู่ปราศจาก
โรคภยั 

62. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
การเกษตร 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ครุภณัฑ์
การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้
งาน 

ครุภณัฑ์การเกษตร 

63. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจดัซื้อเครื่องสูบ
น้ า(ซัมเมริ์ส) จ านวน 5 
เครื่อง 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 5 เครื่อง 

64. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในต าบล 
หมู่ 1-6 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลัด อบต. 

เพื่อต้องการให้
ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่าง
ทั่วถึง 

ดูแลซ่อมแซมบ ารุง
ระบบกระจายเสียง
ในต าบล 

65. 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการปรับปรุงจัดท า
แผนที่ภาษีน าเข้า
โปรแกรมLTAXGIS และ 
LTAX3000 

330,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อการมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 

แผนที่ภาษีต าบลวัง
เย็น 

66. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างศูนยฝ์ึก
อาชีพต าบลวังเย็น 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การฝึกอาชีพ 

ก่อสร้างศูนยฝ์ึก
อาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใช้จ่ายงบประมาณ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จ านวนเงิน 7,691,080 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 15 
โครงการ จ านวนเงิน 6,369,650 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 1,337,753.26 7 1,253,150.42 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 7 4,801,419.90 7 4,801,419.90 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 1 315,080.00 1 315,080.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรกิารสาธารณะ 
    

รวม 15 6,454,253.16 15 6,369,650.32 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 

426,580.00 426,483.26 353,340.42 96.74 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางเด็ก
นักเรียน 

812,000.00 776,120.00 776,120.00 35,880.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าจ้างเหมา
ท าอาหารกลางวัน 

113,936.00 112,400.00 100,940.00 1,536.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเพิม่
ศักยภาพการเรียนรู ้

15,764.00 15,750.00 15,750.00 14.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

ค่าหนังสือเรยีน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 



8. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

225,000.00 176,769.90 176,769.90 48,230.10 

9. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

50,000.00 33,825.00 33,825.00 16,175.00 

10. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

50,000.00 33,825.00 33,825.00 16,175.00 

11. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,540,800.00 3,574,300.00 3,574,300.00 966,500.00 

12. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000.00 827,200.00 827,200.00 132,800.00 

13. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

60,000.00 55,500.00 55,500.00 4,500.00 

14. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

330,000.00 315,080.00 315,080.00 14,920.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 21 2,235,700.00 12 1,420,880.00 7 1,337,753.26 7 1,253,150.42 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 1 500,000.00 1 0.00 
    

3.ยทุธศาสตร์พฒันาสงัคม 28 7,895,800.00 12 5,985,800.00 7 4,801,419.90 7 4,801,419.90 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการทอ่งเท่ียว 20 610,000.00 3 0.00 
    

5.ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 10 1,280,000.00 4 330,000.00 1 315,080.00 1 315,080.00 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริการสาธารณะ 81 45,702,000.00 34 0.00 
    

รวม 161 58,223,500.00 66 7,736,680.00 
    

 



 ผลการด าเนินงาน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ     
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
 

รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป 2563 ประจ าเดือน ก.ย. 

 
งบประมาณที่

ได้รับ 
ผลรวมการ
เบิกจ่าย 

ผลการ
เบิกจ่าย 

(เฉพาะเดือน
ปัจจุบัน) 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

1,318,173.44 0.00 
 

1 0.00  

   รายรับ จาก รายได้จัดเก็บเอง 0.00      
   รายรับ จาก ภาษีที่รัฐจัดสรร หรือแบ่งให้ 0.00      
   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

 
3,178,851.67 0.00    

   ค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินงาน 
 

1,890,024.69 0.00    
   ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (ครุภัณฑ์) 

 
50,000.00 0.00    

   ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 
 

0.00 0.00    
2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

16,200.00 0.00 0.00  18 0.00  

3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
0.00 0.00   

0.00  

4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
เด็กปฐมวัย  

12,475.68 0.00   
0.00  

5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กปฐมวัย  

7,680.00 0.00   
0.00  

6. เงินอุดหนุนส าหรับจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

0.00 0.00   
0.00  

7. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
เด็กประถมศึกษา 

222,845.00 107,603.74 0.00  232 0.00  

8. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กประถมศึกษา 

474,000.00 45,120.00 0.00  232 0.00  

9. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

0.00 0.00   
0.00  

10. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหาร
จัดการกิจการสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล  

0.00 0.00   
0.00  

11. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหาร
 

0.00 0.00   
0.00  



สนามกีฬาถ่ายโอน (เงินเดือน ค่าจ้าง) 
12. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬาถ่ายโอน  

0.00 0.00   
0.00  

13. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น  

0.00 0.00   
0.00  

14. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)  

0.00 0.00   
0.00  

15. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  

0.00 0.00   
0.00  

16. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

 
0.00 0.00   

0.00  

17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

 
0.00 0.00   

0.00  

18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ) 

 
0.00 0.00   

0.00  

19. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
0.00 0.00   

0.00  

20. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเชิง
สัญญาลักษณ์ของความเป็นชาติ 

 
0.00 0.00   

0.00  

21. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ) ค่าเงินเดือน
และค่าจ้างส าหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 
ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 

 
0.00 0.00   

0.00  

22. เงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
0.00 0.00   

0.00  

23. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)  

0.00 0.00   
0.00  

24. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (ค่าเช่าบ้าน)  

0.00 0.00   
0.00  

25. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา 
(เงินเดือนครู และค่าจ้างประจ า)  

0.00 0.00   
0.00  



26. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
และสวัสดิการ) 

71,220.00 66,425.00 0.00  2 0.00  

27. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การรักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
0.00 0.00   

0.00  

28. เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
0.00 0.00   

0.00  

29. เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
0.00 0.00   

0.00  

30. เงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษา
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

0.00 0.00   
0.00  

31. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)  

0.00 0.00   
0.00  

32. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินอุดหนุน
ส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 
0.00 0.00   

0.00  

33. เงินอุดหนุนส าหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
0.00 0.00   

0.00  

34. เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)  

0.00 0.00   
0.00  

35. เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอน
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  

0.00 0.00   
0.00  

36. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์
คนชรา  

0.00 0.00   
0.00  

37. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์บริการทาง
สังคม  

0.00 0.00   
0.00  

38. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ) 

411,200.00 1,475,500.00 0.00  172 0.00  

39. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

30,000.00 22,500.00 0.00  30 0.00  

40. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายส าหรับ

1,795,000.00 344,800.00 0.00  1,366 0.00  



สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
41. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)) 

 
0.00 0.00   

0.00  

42. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
0.00 0.00   

0.00  

43. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  

0.00 0.00   
0.00  

44. เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 
0.00 0.00   

0.00  

45. เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 
0.00 0.00   

0.00  

46. โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

0.00 0.00   
0.00  

47. เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ท่ีลดลงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 
0.00 0.00   

0.00  

 
 
 
 
 

รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2563 
งบประมาณ รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากาก

อนามัยใน 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)  

 

จังหวัด อ าเภอ อปท. งบประมาณ การเบิกจ่าย 
เป้าหมาย 

(ชิ้น) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ชิ้น) 

คาดการณ์ว่า 
จะก่อหนี้

ผูกพัน หรือ
บันทึกใบสั่ง
ซื้อ ภายใน  

10 มี.ค. 63 
นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.วังเย็น  12,249.00 24,498.00 2,722 5,444 12,249.0 

http://e-plan.dla.go.th/bud/budGeneralSpecialReport.jsp?orgId=6349&year=2563&budId=4395


 
 
1.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
                   -มอบอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
 
                                                           โรงเรียนบ้านไร่ต้นส าโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดวังเย็น 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลวังเย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม"ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย สู่อ้อมอกแม่" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 
                   โครงการจัดท าหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด - 19 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                    
 
     ออกหน่วยจุดคัด  กรองโรคโควิด -19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 12 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

จัดกิจกรรมตัดผมเด็กนักเรียนในต าบลวังเย็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
                             กิจกรรมให้ความรู้ โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด (โตไปไม่โกง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                        3.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 
                    ขุดลอกคูคลองการพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือช่วยในการระบายของน้ าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 4.ด้านเศรษฐกิจ 
 
                        จัดกิจกรรมเพาะพันธ์ไม้ ผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส านักงาน อบต.วังเย็น เพ่ือ                  
รับประทาน อีกท้ังยังแจกจ่ายให้กับประชาชนน าไปปลูกต่อเพ่ือเป็นการประหยัดรายจ่าย และแบ่งขายเป็นรายได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 5.การบริการด้านสาธารณะ 
 
                                     การซ่อมแซมถนนสาธารณะในหมู่บ้าน ที่เกิดช ารุด เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    6.การบริหารจัดการที่ดี 
 

        ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์การปกครองท้องถิ่น( LPA ) ประจ าปี 2563                                  
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น  รวม 5 ด้านคิดเป็นร้อยละ 81.29  
 
 
                องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้เข้ารับการตรวจประเมิน ITA   ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวินัย   มงคลรัตนาสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 034-983233 084-0114505 - 

นายสมนึก  วังเย็น กรรมการ - ต่อ - 081-4568135 - 

นายเลิศ  แก่นสวาท กรรมการ - 080-4288911 - 

นายอังกูร ดวงค า กรรมการ - 0982614060 - 

นายวิสิษฐ์ โพธิพันธ ์ กรรมการ - 084-0114505 - 

นายชวาลา ผมหอม กรรมการ - 098-2541965 - 

นายยุทธวีร์ พูนขวัญ กรรมการ - 085-2951119 - 

นายชูชาติ ทองสุข กรรมการ 034-984069 ต่อ - - - 

นายกิตติศักดิ์ วจีสุวรรณ กรรมการ 034-286387 - - 

นายมนต์ชัย คงความสุข กรรมการ 034-300265 ต่อ - - - 

นายประทิน ว่องไว กรรมการ - - - 

นายชม้อย อยู่เต็มสุข กรรมการ - - - 

นายประยงค์ พูนขวัญ กรรมการ - - - 

นางสาวนันทป์ภัสร์ สงวนทรัพย ์ กรรมการ/เลขานกุาร 034-983233 092-2726323 - 

นางพรทิพย์ มาลาวงษ ์ กรรมการ 034-983233 0932459151 - 

 
     2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายชนินทร์ ผมหอม สามชิกสภา อบต. ม.1 034-983233 081-2507495 - 

นายอังกูร ดวงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 034-983233 098-2614060 - 

นายประโยชน์ ค าวัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 034-983233 081-299658 - 

นายประทิน ว่องไว ตัวแทนประชาคม 034-983233 - - 

นายประยงค์ พูนขวัญ ตัวแทนประชาคม 034-983233 - - 

นายวรกฤต ธนะโชคอุดม ผู้แทนส่วนราชการ 034-983233 081-01527769 - 

นายมนต์ชัย คงความสุข ผู้แทนส่วนราชการ 034-983233 086-3353448 - 

นายณัฏฐวัฒน์ จติรแก้วด ี ผู้อ านวยการกองช่าง 034-983233 098-8488819 - 

นางสาวนันท์ปภัทร์ สงวนทรัพย ์ หัวหน้าส านักงานปลดั 034-983233 092-6640596 - 

 
 
 



 
 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวินัย มงคลรตันาสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 034-983233 084-0114505 - 

นางอาภรณ์ นรสิงห ์ กรรมการ 034-983233 089-6136619 - 

นายณัฏฐวัฒน์ จติรแก้วด ี กรรมการ 034-983233 098-8488819 - 

นายณัฏฐวัฒน์ จติรแก้วด ี กรรมการ 034-983233 098-8488819 - 

นายประทิน ว่องไว กรรมการ 034-983233 - - 

นายชม้อย อยู่เต็มสุข กรรมการ 034-983233 - - 

นายประยงค์ พูนขวัญ กรรมการ 034-983233 - - 

นางสาวนันท์ปภัทร์ สงวน
ทรัพย ์

กรรมการ/เลขานุการ 034-983233 092-6640596 - 

นางพรทิพย์ มาลาวงษ ์ ผช.เลขานุการ 034-983233 093-2459151 - 
  

                   ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
       
                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                         ประกาศ ณ วันที่  15   ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                             ( นายวินัย  มงคลรัตนาสิทธิ์ ) 
                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
                                                 ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
 

 
 


