คำนำ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญ
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน การจัดท้าผลการด้าเนินงานของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งกับการ
ปฏิบัติงานและกาให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพืนที่อย่างทั่วถึง เนื่องจากการวางแผนเป็นการ
ก้าหนดแนวทางในการปฎิบัติงาน
สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน และสนองความต้องการของ
ประชาชนในพืนที่ได้อย่างมีระบบและเป็นไปตามแผนงาน
ผลการด้าเนินงานของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น จึงเป็นเครื่องตรวจสอบการด้าเนินงาน
ของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ที่ได้ด้าเนินการไปแล้วให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ตามแผนงานได้อย่างดี

สำรบัญ
หน้ำ
- ประวัติเทศบำลเมืองวังนำเย็น
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- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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- กำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำของเทศบำลเมืองวังนำเย็น
ประจำปี พ.ศ. 2556
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- ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ประจำปีพ.ศ. 2556
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- สรุป รำยรับ – รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2556
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- ภำพโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำลเมืองวังนำเย็น

สภำพทั่วไปและข้อมูลพืนฐำนสำคัญของเทศบำลเมืองวังนำเย็น
1. ข้อมูลทั่วไป
ประวัติควำมเป็นมำ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น เดิมกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตังเป็น “สุขาภิบาลวังน้าเย็น” โดยใช้
ชื่อตามต้าบลที่ตังอยู่ ตังแต่วันที่ 22 เมษายน 2523 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่
87 วันที่ 3 มิถุนายน 2523
ในปี พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 11
ตอนที่ 54 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 ให้สุขาภิบาลวังน้าเย็น เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียง
พอที่จะบริหารงานประจ้าของสุขาภิบาลได้ และตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
มีผลให้สุขาภิบาลวังน้าเย็น ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต้าบล ตังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลต้าบลวังน้าเย็น พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรวม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังน้าเย็นกับเทศบาลต้าบลวังน้าเย็น เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับได้มีการส้ารวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายก้าหนดแล้ว จึงอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 41 ตรี แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศให้องค์การบริหารส่วนต้าบลวังน้าเย็น กับเทศบาลต้าบลวังน้าเย็น อ้าเภอวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลต้าบลวังน้าเย็น โดยให้มีแนวเขตตามค้าบรรยายแนวเขตและแผนที่
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 112ง ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553
และในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงมหาดไทยประกาศการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต้าบลวังน้าเย็น อ้าเภอ
วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ตังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

ที่ตังอำณำเขต และเขตกำรปกครอง
ที่ตังอำณำเขต
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ตังอยู่ที่ต้าบลวังน้าเย็น อ้าเภอวังน้าเย็น ตังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสระแก้ว
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 37 กิโลเมตร อยู่บริเวณสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ตังแต่ กม.
ที่ 110 ถึง กม.ที่ 115.500 จันทบุรี – สระแก้ว โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพืนที่ข้างเคียง ดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับต้าบลคลองหินปูน อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้
ติดต่อกับต้าบลวังใหม่ อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลซับมะกรูด และต้าบลไทรเดี่ยว อ้าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลตาหลังใน อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

เขตกำรปกครอง
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น การปกครองขึนกับจังหวัดสระแก้ว มีพืนที่อยู่ในเขตต้าบลวังน้าเย็น มีพืนที่
61.5 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น จ้านวน 19 หมู่บ้าน ดังนี
- หมู่ที่ 1 บ้านวังน้าเย็น
ต้าบลวังน้าเย็น
- หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์นิยม
ต้าบลวังน้าเย็น
/หมู่ท.ี่ ...........
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3 บ้านสวนป่า
4 บ้านเกศแก้ว
5 บ้านวังแดง
6 บ้านวังจ้าปี
7 บ้านคลองสารพา
8 บ้านซับพลู
9 บ้านวังเทพนิมิตร
10 บ้านวังเจริญ
11 บ้านชัยณรงค์
12 บ้านภูเวียง
13 บ้านมิตรสัมพันธ์
14 บ้านวังศิลา
15 บ้านโคกสนั่นพัฒนา
16 บ้านวังชมพู
17 บ้านท่าวังหิน
18 บ้านวังบูรพา
19 บ้านวังแก้ว
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ต้าบลวังน้าเย็น
ต้าบลวังน้าเย็น
ต้าบลวังน้าเย็น
ต้าบลวังน้าเย็น
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กำรจัดตังชุมชน
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ได้ประกาศจัดตังชุมชนในเขตเทศบาล ขึน 10 ชุมชน เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2546 โดยมีคณะกรรมการชุมชน ๆ ละ 10 คน รวม 100 คน
และในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลต้าบลวังน้าเย็น ได้รวมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลวังน้าเย็น ลงวันที่ 23
กันยายน 2553 และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เทศบาลต้าบลวังน้าเย็นได้ยกฐานะเป็นเทศบาล
เมือง
วังน้าเย็น มีหมู่บ้านเพิ่มขึนอีก 19 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน จ้านวน 1 คน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านจ้านวน 2 คน รวมเป็น

ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น สภาพโดยทั่วไปพืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สลับมีเนินดินและเขาอยู่เล็กน้อย
มีคลองส่งน้าเล็ก ๆ ทังที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดขึนมา เพื่อน้าน้าไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค
สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย พืนที่ใช้ในการเกษตรเป็นที่ดินร่วมปนดินเหนียว ไม่อุ้มน้า ในฤดูแล้วอากาศ
ค่อนข้างร้อน น้าในคลองและน้าใต้ดินจะมีขังอยู่น้อย ประชาชนใช้น้าอุปโภคบริโภคจากน้าประปาส่วนภูมิภาค
และจากการขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและน้าฝนในฤดูฝนท้าการเพาะปลูก

ลักษณะภูมิอำกำศ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อยู่ในเขตร่องมรสุม อากาศร้อนชืน โดยเฉพาะฤดูแล้ง อากาศค่อนข้างร้อน

กำรตังถิ่นฐำนและกำรประกอบอำชีพของประชำกร
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 มีจ้านวนทังสิน 20,893 คน
เป็นชาย 10,349 คน เป็นหญิง 10,544 คน จ้านวนครัวเรือน 7,806 ครัวเรือน ความหนาแน่นของ
ประชากร 339.71 คน / ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็นต่อเนือที่ยัง
ไม่หนาแน่นเพราะลักษณะของการตังพืนฐานชุมชนของประชากรยังเป็นลักษณะหมู่บ้านชนบทเป็นกลุ่มบ้าน
/ลักษณะ.......

-3รวมตัวกันอยู่หมู่บ้าน และมีพืนที่ใช้ในการท้าการเกษตรอยู่ ติดกับหมู่บ้าน ดังนัน แนวโน้มในอีก 3 ปี ข้างหน้า
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น อัตราการขยายตัวจะเพิ่มขึนไม่เกินร้อยละ 0.15 ปัญหาชุมชนแออัดจึง
จะยังไม่ เกิดขึน ประชากรในเขตเทศบาลเป็นผู้ที่อพยพมาจากหลาย ๆ จังหวัด มาตังถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
โดยมีลักษณะสังคมชนบทที่เด่นชัดและยังยึดขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมอยู่ มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาท้ามาหากิน
เป็นประจ้า
- ลักษณะพืนที่ตังของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
แบ่งพืนที่หลักเป็น 3 ส่วน ดังนี
1. พืนที่อยู่อาศัย
คิดเป็นร้อยละ 30 ของพืนที่ทังหมด
2. พืนที่ในการประกอบการค้า
คิดเป็นร้อยละ 20 ของพืนที่ทังหมด
3. พืนที่ใช้ในการเกษตร
คิดเป็นร้อยละ 50 ของพืนที่ทังหมด

เศรษฐกิจส่วนรวมของเทศบำล
โดยส่วนรวมเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองวังน้าเย็นอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินค้าหัตถกรรมในครัวเรือนประเภท
สิ่งประดิษฐกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยใช้วัสดุที่แปรสภาพมาจากนอกพืนที่ตามเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ขึนจากเดิม จะเห็นได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึนในเขตเทศบาล

สภำพทำงโครงสร้ำงพืนฐำน
กำรคมนำคม
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น มีถนนเส้นทางหลักของกรมทางหลวงแผ่นดิน สายจันทบุรี – สระแก้ว ตัดผ่าน
และมีถนนของเทศบาลเชื่อมต่อหมู่บ้านและชุมชนอื่น จ้านวน 37 สาย และเส้นทางหลักซึ่งเป็นถนนของทาง
หลวงแผ่นดิน สายจันทบุรี – สระแก้ว ผ่านพืนที่เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 61.5 ตารางกิโลเมตร ประชาชนได้ใช้
เส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่ง และติดต่อระหว่างกัน ส่วนเส้นทางของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นส่วนมาก และมีถนนลูกรังบางส่วน โดยสภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่มีสภาพใช้งานได้ดี

กำรไฟฟ้ำ
ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 100 % ประชากรในเขตเทศบาลได้รับความ
สะดวกในเรื่องไฟฟ้าและแสงสว่างอยู่ในเกณฑ์ดี ซึง่ เทศบาลมีโครงการที่จะท้าการติดตังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนทุกซอยและได้ก้าหนดแผนด้าเนินการไว้แล้วในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนา
3
ปี
เพื่อให้ราษฎรได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงอีกทังยังเป็นการลดปัญหาด้านการลักขโมย
ลดอาชญากรรม และเพื่อความสงบสุขของราษฎรต่อไป

กำรประปำ
ด้านการระบบประปาของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ปัจจุบันเทศบาลเมืองวังน้าเย็นได้ด้าเนินการขอรับโอน
ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสระแก้ว มาด้าเนินการ ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ 2556 จะรับโอน
กิจการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วมาด้าเนินการได้ เพื่อที่เทศบาลเมืองวังน้าเย็นจะให้บริการน้าประปากับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและหมู่บ้านใกล้เคียง
หมู่บ้านที่ไม่มีประปาใช้ คือ หมู่ที่ 9 และ 19 ซึ่งปัจจุบันใช้น้าบาดาลอยู่ และหมู่บ้านที่มีน้าประปาใช้
พบว่าประสบกับปัญหาน้าประปาในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นตะกอน เกิดปัญหาหินปูนจากแหล่งน้าใต้ดิน ท้าให้
เครื่องปั๊มเกิดการอุดตันเสียหาย และฤดูแล้งน้าหมดทังน้าผิวดินและน้าใต้ดิน
จ้านวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ 1,592 ครัวเรือน จ้านวนครัวเรือนที่ไม่มีน้าประปาใช้1,229 ครัวเรือน
หน่วยงานที่ด้าเนินกิจการประปาในพืนที่ 1. การประปาส่วนภูมิภาค 2. กรมทรัพยากรน้า 3. กรมทรัพยากร
ธรณี 5. รพช. (เดิม) 6. คณะกรรมการหมู่บ้าน
/หลวง...........
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27,690 ลบ.ม./วัน
จ้านวนน้าประปาที่มีการใช้
1,229 ลบ.ม./วัน
จ้านวนแหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา
24 แห่ง
จ้านวนแหล่งน้าดิบส้ารองที่ใช้ผลิตน้าประปา 13 แห่ง
- มีประปาหมู่บ้าน(ประปาบ่อบาดาล) จ้านวน 15 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,
10 ,11 , 12 ,13 , 14 ,15 , 16 ,17 , 18
- มีประปาชนบท จ้านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 , 3
- มีประปาภูมิภาค จ้านวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1

กำรโทรคมนำคม
ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ที่เป็นชุมชนในตลาด ทัง 10 ชุมชนมีโทรศัพท์สาธารณะ 44 ตู้
และมีโทรศัพท์ใช้ ร้อยละ 80 ของพืนที่ในเขตชุมชน ทัง 10 ชุมชน ส่วนในเขตหมู่บ้านทัง 19 หมู่บ้าน
เครือข่ายโทรศัพท์ พบว่า ต้าบลวังน้าเย็นมีโทรศัพท์บ้านไม่ครบทุกหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่ไม่มี คือ หมู่ที่ 3
, 8 ,13 , 15 , 17 , และ 19 โทรศัพท์สาธารณะก็เช่นกัน โดยหมู่บ้านที่ไม่มี คื อ หมู่ที่ 2 ,3 ,4 ,5, 8 ,
11,13 , 14 , 17 และ 19 แต่ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เป็นส่วนมาก
จ้านวนบ้านที่มีโทรศัพท์
961 หลังคาเรือน
จ้านวนโทรศัพท์ทังหมดในเขตพืนที่คิดเป็นร้อยละ 96.6 ของหลังคาเรือน
จ้านวนโทรศัพท์สาธารณะ
21 แห่ง ต้องการเพิ่ม 16 จุด
จ้านวนชุมสายโทรศัพท์
9
แห่ง
จ้านวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต
2
แห่ง
จ้านวนที่ท้าการไปรษณีย์
1
แห่ง ต้องการเพิ่ม 1
จุด

กำรใช้พืนที่
ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพเกษตร อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์
ปัจจุบันได้รับการออกโฉนดที่ดินในเขตชุมชนตามโครงการเดินส้ารวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่จังหวัดสระแก้ว
ประจ้าปีงบประมาณ 2546 บางส่วน

กำรจรำจร
การจราจรในเขตเทศบาล พืนที่ส่วนมากอยู่ในเขตทางหลวงเทศบาลจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่
แต่สภาพการจราจรในเขตเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ดี
ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรและเทศบาลได้ตังงบประมาณ
รายจ่ายสนับสนุนกิจการจราจรเป็นประจ้าทุกปี

สภำพทำงเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง
รายได้ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ดีมีสินค้า
หัตถกรรมในครัวเรือนประเภทประดิษฐ์กรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้วัตถุดิบที่แปรสภาพมาจากนอกพืนที่โดยมีแหล่ง
ผลิตและจ้าหน่ายในพืนที่ ความเป็นอยู่ของประชากรดีขึนจากเดิม

กำรเกษตรกรรม
เป็นแหล่งรับซือพืชผลทางการเกษตรทังในเขตเทศบาลและหมู่บ้านใกล้เคียง
แหล่งผลิตต่อไป

เพื่อขนถ่ายไปยัง
/เครือ........
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ลักษณะอำชีพของประชำกรในพืนที่
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี............30,026.09...................บาท ประมาณการผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี
ผู้ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม อุตสำหกรรม รับจ้ำงทั่วไป
อื่น ๆ
ว่ำงงำน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 52.23%
1.7%
24.44%
11.28%
11.09
คิดเป็นจ้านวนราย
1,690
132
6,428
124
14
การประกอบอาชีพของประชากรต้าบลวังน้าเย็น พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มากที่สุด
1) กำรเพำะปลูก ในต้าบลวังน้าเย็น มีการปลูกพืชและไม้ผลที่ส้าคัญ ได้แก่ มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลียง
สัตว์ อ้อย ข้าว และผัก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 จำนวนพืนที่ในกำรเพำะปลูกในตำบล ปี พ.ศ. 2553
ลำดับที่
ประเภทพืชเศรษฐกิจ
จำนวน พืนที่ปลูก / ไร่
1
มันส้าปะหลัง
14,530
2
ข้าว
12,365
3
ข้าวโพด
11,950
4
อ้อย
1,645
5
อื่นๆ
2,475

แหล่งตลำดทำงกำรเกษตร
แหล่งตลาดที่รับซือ ขายผลผลิตทางการเกษตรของต้าบลวังน้าเย็นทังที่ตังอยู่ในต้าบล วังน้าเย็น และ
จังหวัดใกล้เคียง ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แหล่งตลำดทำงกำรเกษตรในตำบลวังนำเย็น
จำนวน
ระยะทำง
แหล่งตลำด
ที่ตัง
(แห่ง)
(กิโลเมตร)
1. โค
- สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
1
ต.วังใหม่ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
10
2. มันสำปะหลัง
- บริษัทโชคไพศาล
1
อ. วังน้าเย็น จ. สระแก้ว
2
- บริษัทยิ่งวัฒนา
1
ต. วังน้าเย็น
2
- บริษัทรุ่งเจริญ
1
ต. วังใหญ่ อ. วังสมบูรณ์
10
4. ข้ำว
- โรงสีโชคไพศาลการเกษตร
1
ต. วังน้าเย็น
1
- โรงสีชุมชน
1
ต. วังน้าเย็น
1
- ยิ่งวัฒนาไซโล
1
ต. วังน้าเย็น
1
6. มะม่วง
- ตลาดบางคล้า
1
จ.ฉะเชิงเทรา
270
- ตลาดสี่มุมเมือง
1
จ.กรุงเทพ
300
- ตลาดไท
1.
จ.ปทุมธานี
225
ที่มา: เวทีชุมชนต้าบลวังน้าเย็น, 28 มีนาคม 2550
/2) การ...........
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2) กำรปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรในต้าบลวังน้าเย็นส่วนใหญ่เลียงไก่มากที่สุด รองลงมา คือ การเลียง
โค หมู เป็ด กระบือ และแพะดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 จำนวนกำรเลียงสัตว์ในตำบล ปี พ.ศ. 2553
จำนวนเกษตรกรที่เลียง
โค
กระบือ
เป็ด
แห่ง
125
5
21
ตัว (โดยประมาณ)
3,514
40
380
ตำรำงที่ 3 จ้านวนผู้มีอาชีพท้าประมงแบบเลียง 50
จำนวนเกษตรกรที่เลียง
แห่ง
ตัว (โดยประมาณ)

ไก่
591
4,910

หมู
22
278

แพะ
7
170

ราย
ปลำ
14
1,000

กำรอุตสำหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน 3 แห่ง แยกเป็น
1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (เงินลงทุน 10 – 100 ล้านบาท) จ้านวน 2 แห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท) จ้านวน 1 แห่ง
ตารางที่ 4 ประเภทอุตสาหกรรมในต้าบล ปี พ.ศ. 2553
ล้าดับ ประเภทอุตสาหกรรม/
จ้านวนโรงงาน/
ที่
ธุรกิจ
บริษทั /
ผู้ประกอบการ
1
ฟาร์มไก่
2 แห่ง
2
โรงงานเชือกฟาง
1
3
โรงงานเฟอร์นิเจอร์
3
4
อุตสาหกรรมไม้แปรรูป
1 แห่ง
5
ถุงพลาสติก
3

จ้านวน
แรงงาน
(คน)
5
10
100
15
90

คิดเป็นกี่%ของ
อุตสาหกรรม
ทังหมด
20
10
30
10
30

ยอดรายได้เฉลี่ย
ต่อ
ปี (บาท)
1,500,000
564,000
950,000
1,000,000
2,000,000

องค์กร/กลุ่มอำชีพ
การรวมกลุ่มในต้าบลวังน้าเย็น ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มทางการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืช
หลักในต้าบล การเลียงสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อการตลาด ดังตารางที่ 4.7 – 1
ตำรำงที่ 5 องค์กร/กลุ่มอำชีพในตำบลวังนำเย็น
ที่ตัง (หมู่
จำนวน
กลุม่
ที่)
สมำชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงโคเนือ
17
20 คน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงโคเนือ
18
20 คน
กลุ่มแหนมปลา / ปลาร้า
9
20 คน
กลุ่มเกษตรกร
6
120 คน

กิจกรรม
-เลียงโคและจ้าหน่ายโค
-เลียงโคและจ้าหน่ายโค
- แปรรูปอาหารจากปลา
- ท้าการเกษตรปลูกข้าวโพด สินเชื่อปุ๋ย
/- กลุ่ม.............
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กลุม่
กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
กลุ่มสหกรณ์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
มะค่า
กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสตรีผลิตน้ายาอเนกประสงค์

ที่ตัง (หมู่
ที่)
13
10

จำนวน
สมำชิก
18 คน
250 คน

13
9

82 คน
25 คน

กิจกรรม
- ปลูกพืชสมุนไพร
- ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้มะค่า
- เลียงปลาดุก
- ผลิตน้ายาล้างจาน

กำรพำณิชย์
-

มีโรงแรม จ้านวน 8 แห่ง
มีร้านค้า จ้านวน 353 แห่ง
มีปั๊มน้ามัน จ้านวน 5 แห่ง
มีสถาบันการเงิน 4 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน , ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ้ากัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กำรท่องเที่ยว
(สถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญ ล้าดับที่ 1 - 5 ของหมู่บ้านโดยดูจากจ้านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี)
ลำดับที่
1
2
3

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
ฝายน้าล้น
ฝายบ้านวังจ้าปี
วัดเขาป่าแก้ว

สถำนที่ตัง
ม.17 ต.วังน้าเย็น
คลองอีจ่อย
ต.วังน้าเย็น

จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี
2,000 คน
5,000 คน
70,000 คน

สภำพทำงสังคม
ประชำกร
สภาพความเป็นอยู่ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น อพยพมาจากหลาย ๆ จังหวัดเพื่อมาตัง
ถิ่นฐานแล้วมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีลักษณะสังคมเปลี่ยนไปสู่เมือง และยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี ต่าง ๆ
ดังเดิม
กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
ด้ำนกำรศึกษำ ระดับการศึกษาของประชาชนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปานกลางเมื่อเทียบกับเกณฑ์ทั่วไปมี
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น จ้านวน 8 แห่ง แยกเป็น
- โรงเรียน (ราชการ) จ้านวน 7 แห่ง
- โรงเรียน (เอกชน)
จ้านวน 1 แห่ง
ด้านศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
- มีวัด โบสถ์ มัสยิด จ้านวน 14 แห่ง คือ

กำรสำธำรณสุข
มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ดังนี
- ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ จ้านวน 1 แห่ง
/- หน่วย............

-8- หน่วยควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่ 5 จ้านวน 1 แห่ง
- หน่วยงานเอกชนด้านสาธารณสุข ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยา จ้านวน 8 แห่ง
คลินิก 8 แห่ง
ศักยภำพทำงด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ในด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
- มีรถดูดฝุ่น จ้านวน 1 คัน สภาพใช้งานได้ดี
- มีรถแม๊คโค จ้านวน 1 คัน สภาพใช้งานได้ดี
- มีรถล้อยางหน้าตักหลังขุด เจซีบี จ้านวน 1 คัน สภาพใช้งานได้ดี
- มีรถบรรทุกสอบล้อ จ้านวน 1 คัน สภาพใช้งานได้ดี

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองวังน้าเย็น มีป้อมต้ารวจอยู่ 2 แห่ง เพื่อคอยตรวจตรา ระมัดระวัง
ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็นไม่มีปัญหาในเรื่องความไม่สงบเรียบร้อย
ประกอบกับได้มีการจัดตังยามท้องถิ่นและเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดขึน จึงสามารถช่วย ตรวจ
ตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตอนกลางคืน
เทศบาลต้าบลวังน้าเย็น มีรถยนต์ดับเพลิง 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้า 4 คัน รถกระเช้า 2 คัน เพื่อ
ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งมีการดูแลซ่อมบ้ารุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ประกอบกับทุก ๆ ปี
เทศบาลได้ตังงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อป.พร.) โดย
ร่วมกับทางอ้าเภอ ในระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยไว้ได้ สาเหตุเกิดจากการเผาหญ้า
วัชพืชแห้งในฤดูแล้ง ซึ่งทางเทศบาลได้ประสานงานกับทางอ้าเภอ ประชาสัมพันธ์และท้าความเข้าใจให้กับ
ประชาชนได้ระมัดระวังตลอดเวลา

กำรเมืองกำรบริหำร
กำรบริหำร
สภาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี
1
คน
- รองนายกเทศมนตรี
3
คน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
1
คน
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
1
คน
- สมาชิกสภาเทศบาล 18 คน (ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 1 คน)
อัตราก้าลังของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ประกอบด้วย
- พนักงาน
49 คน
- ลูกจ้างประจ้า
8 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
112 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานครูเทศบาล
19 คน
ประชากรส่วนใหญ่สนใจด้านการเมืองเพิ่มขึน สรุปผลการเลือกตังในปีที่ผ่านมา ดังนี
6 มีนาคม 2554 ผู้มีสิทธิเลือกตัง
6,405 คน
จ้านวนผู้มาใช้สิทธิ
5,157 คน
จ้านวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ
3,329 คน
คิดเป็นร้อยละ
57.33
/การ.......
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กำรอำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลเมืองวังน้าเย็นร่วมกับอ้าเภอวังน้าเย็น
ท้าการฝึกทบทวนและจัดท้าแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเป็นประจ้าทุกปี
ตลอดจนได้ประสานงานกับหน่วยงานของสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอวังน้าเย็นตรวจตรา
และดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
ศักยภำพทำงด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง
- มีรถยนต์ดับเพลิง
2 คัน สภาพใช้งานได้ดี
- มีรถยนต์บรรทุกน้า 4 คัน สภาพใช้งานพอใช้
- มีรถกระเช้า
2 คัน สภาพใช้งานได้ดี
- ถังเคมีดับเพลิง
112 ถัง สภาพการใช้งานได้ดี
ในระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองวังน้าเย็นได้ซ่อมแซมบ้ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดี และช่วงฤดูแล้งเกิดอัคคีภัยที่สามารถป้องกันไว้ได้ สาเหตุเกิดจากการเผาหญ้าแห้ง และวัชพืชซึ่งทาง
เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ช่วยกันระมัดระวังตลอดเวลา

สภำพทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกรดิน
พืนที่ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น เป็นลักษณะเป็นดินลูกรัง ไม่อุ้มน้า เหมาะกับการปลูกข้ำวโพด มัน
ส้าปะหลัง ถั่วเหลือง ฝ้าย และข้าว
ทรัพยำกรนำ
ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน จะใช้น้าจากธรรมชาติ ( น้าฝน ) ในการเพาะปลูกและ
บริโภค ส่วนน้าอุปโภคจะใช้น้าใต้ดิน โดยการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
ปริมำณนำฝน
ปริมาณน้าฝนอ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี 2542 - พ.ค. 2552 จะอยู่ในช่วง 2.8 มม.
ถึง 3.7 มม. ฝนตกมากที่สุดในปี 2549 วัดได้ 4.2 มม. ส่วนฝนตกน้อยที่สุด ในปี 2545 วัดได้ 2.5 มม.
ตารางที่ 1 ปริมาณน้าฝนและจ้านวนที่ฝนตก ของอ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ปี 2542 – 2552
รวม หมาย
เดือน
เฉลี่ย เหตุ
พ.ศ.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2542 0.5 - 3.9 2.6 4.2 10.2 2.7 6.1 3.8 8.5 2.0 - 3.7
2543 - 1.7 1.3 7.1 5.0 3.7 4.5 6.7 5.7 8.1 0.5 - 3.7
2544 1.6 - 1.8 3.5 5.0 3.2 5.6 4.8 4.5 4.6 - 2.9
2545 - 1.2 4.2 0.1 3.2 2.7 4.9 2.7 5.1 3.2 1.7 0.6 2.5
2546 - 2.8 3.5 2.7 2.3 10.9 10.6 - 2.7
2547 0.9 0.1 0.8 2.4 2.4 3.2 6.0 8.9 4.7 1.8 - 2.6
2548 - 1.3 2.0 2.4 1.4 0.8 6.0 7.7 8.8 0.1 2.2 1.4 2.8
2549 0.2 2.7 4.0 1.6 9.5 6.8 10.2 8.0 7.3 0.3 - 4.2
2550 - 0.4 1.2 4.0 11.0 7.4 4.7 5.1 6.9 2.7 2.7 0.5 3.9
2551 - 1.3 1.9 3.5 9.2 2.7 6.4 6.0 12.1 2.7 - 3.8
2552 - 3.3 1.6 7.2 2.7 3.9 4.0 7.5 3.4 - 2.8
ที่มา : สถานีตรวจอากาศ อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
/แหล่ง.........

- 10 แหล่งนำ
จ้านวนล้าคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน
26 สาย
จ้านวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง
14 แห่ง/สาย
จ้านวนอ่างเก็บน้าและฝายน้าล้น
17 แห่ง
ไม่เพียงพอ
จ้านวนฝายต้นน้าล้าธาร (ฝายแม้ว)
10 แห่ง
จ้านวนคลองชลประทาน
1
แห่ง
จ้านวนบ่อบาดาลสาธารณะ
65 แห่ง
ไม่เพียงพอ
จ้านวนบ่อบาดาลเอกชน
299 แห่ง
ไม่เพียงพอ
จ้านวนบ่อน้าตืนสาธารณะ
7
แห่ง
ไม่เพียงพอ
จ้านวนบ่อน้าตืนเอกชน
91 แห่ง
จ้านวนแหล่งน้าอื่น ๆ
11 แห่ง
สะพำน
จ้านวนสะพานคอนกรีต
12 แห่ง
จ้านวนสะพานเหล็ก
1
แห่ง
จ้านวนสะพานไม้
1
แห่ง
จ้านวนสะพานอื่น ๆ (คสล.)
1
แห่ง
- แหล่งน้าธรรมชาติในต้าบลวังน้าเย็น มีแหล่งน้าธรรมชาติป ระกอบด้วย คลองอีจ่อย และคลองสาร
พา โดยส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการท้าการเกษตร ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆ
ตำรำงที่ 7 แหล่งนำธรรมชำติในตำบลวังนำเย็น
ชื่อลำนำ / แหล่ง
ไหลผ่ำนหมู่บ้ำน
นำ
1. คลองสารพา
หมู่ที่ 2,7,11 และ 12
2. คลองอีจ่อย

สภำพแหล่งนำ

สภาพตืนเขินยังไม่มีก ารขุดลอกบางส่ วน แต่
บางส่ว นมีการขุดลอกแล้ว ฤดูแล้ งน้าจะแห้ ง
และมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการใช้
หมู่ที่13,19,6,9,14,17,15,5,3 ฤดูแล้งน้าจะแห้งและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
และ 10
ในการใช้

- แหล่งน้าสาธารณะ ต้าบลวังน้าเย็นประกอบด้วยฝายจ้านวน 11 แห่งที่กันคลองอีจ่อยและฝาย
จ้านวน 11 แห่งที่กันคลองสารพา ซึ่งส่วนใหญ่มักประสบปัญหาฤดูแล้งน้าจะแห้ง มีน้าไม่เพียงพอต่อการใช้ด้าน
การเกษตร นอกจากนียังมีสระน้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 3 พืนที่ 10 ไร่ อีก 1 แห่ง คือ สระสวนป่า และหมู่ที่ 6
จ้านวน 2 แห่ง พืนที่ 12 ไร่ (การจัดเวทีชุมชนต้าบลวังน้าเย็น, 28 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 7
/ตาราง..........

- 11 ตำรำงที่ 8 แหล่งนำสำธำรณะในตำบลวังนำเย็น
อ่ำงเก็บนำ
1. ไม่มีอ่างเก็บน้า
ฝำย
1.ฝายกั นคลองอี จ่ อ ย ม.10 มี 1
แห่ง
2.ฝายกันคลองอีจ่อย ม.5 มี 1
แห่ง
3.ฝายกันคลองอีจ่อย ม.6 มี 2
แห่ง
4.ฝายกันคลองอีจ่อย ม.9 มี 4
แห่ง
5.ฝายกันคลองอีจ่อย ม.14 มี 2
แห่ง
6.ฝายกันคลองอีจ่อย ม.15 มี 1
แห่ง
7.ฝายกันคลองสารพา ม.7 มี 5
แห่ง
8.ฝายกันคลองสารพา ม.11 มี 3
แห่ง
9.ฝายกันคลองสารพา ม.12 มี 3
แห่ง
สระนำสำธำรณะ
1. สระน้ า สาธารณะ หมู่ ที่ 3
จ้านวน 1 แห่ง สระสวนป่า
2. สระน้าสาธารณะ หมู่ที่ จ้านวน
2 แห่ง

ขนำด (ลบ.ม.)
NA
ควำมสูงและควำมกว้ำง
(เมตร)
NA

ใช้ประโยชน์ได้ดี หน้าฝายลึก

NA

ใช้ประโยชน์ได้ดี หน้าฝายลึก

NA

เก็ บ กั ก น้ า ได้ น้ อ ย ฝายขนาดเล็ ก แคบ
ต้องการฝายเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกัก
น้า
เก็บกักน้าได้น้อย น้าเซาะด้านล่างของฝาย

NA
NA

สภำพแหล่งนำ
NA
สภำพแหล่งนำ

NA

น้าไม่พอใช้ ฤดูแล้งไม่มีน้า น้าเซาะด้านล่าง
ของฝาย
น้ารั่วตรงประตู และน้าเสียจากเทศบาลไหล
ลงมา ฤดูแล้งน้าใช้ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ได้ดี

NA

ฤดูแล้งมีน้าน้อย หน้าฝายตืน

NA

น้าน้อยและแห้ง ต้องการขุดลอก

NA

ขนำดและควำมลึก
(หน่วย)
พืนที่ 10
พืนที่ 12

สภำพแหล่งนำ
สระตืนเขิน ฤดูแล้งน้าน้อยเก็บกักน้าไม่ได้
สระรั่ว
ฤดูแล้งน้าน้อยเก็บกักน้าได้น้อย

หมายเหตุ: NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล
/ทรัพยากร ........

- 12 ทรัพยำกรป่ำไม้
เดิมที่ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็นมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ที่ส้าคัญ เพราะโดยสภาพเดิมของ
ชุมชนนีเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีต้นไม้มีค่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อจัดตังเป็นหมู่บ้าน
สภาพของป่าไม้จึงหมดไปกลายเป็นหมู่บ้าน เป็นที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรแทน ดังนัน เทศบาลจึงได้ก้าหนด
แผนงานรณรงค์ปลูกต้นไม้ยืนต้น
เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพืนที่สีเขียว แก้ไขปัญหาการภาวะ
ฝนแล้ง และน้าท่วม ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้มีความสมดุลกันกับสภาพสิ่งแวดล้อม

สภำพสิ่งแวดล้อม
เดิมเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
เป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ปัจจุบันมีการปรับตัวสู่เมืองมากขึนความ
หนาแน่นของประชากรไม่มากนัก แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจจะเกิดขึนได้ในระยะเวลา 5 – 10 ปี ข้างหน้า มีการ
ปลูกสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึนมาได้
สิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาภายหน้า ได้แก่
คลองระบายน้า ที่ทิงขยะมูลฝอย และการปล่อยน้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่ล้ารางธรรมชาติ โดยไม่มี
บ่อพักน้าเสีย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและจ้าเป็นที่เทศบาลจะต้องวางแผนและก้าหนดมาตรการแก้ไขไว้
ล่วงหน้า
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

ภำรกิจ/พันธกิจ
ลำดับที่

วิสัยทัศน์

ภำรกิจ/พันธกิจ (Mission)

1

เป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา
1.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล
1.3 พัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมทางการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
มากขึน
1.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาการศึกษา ให้
มีความรู้ความสามารถ
เพื่อน้ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึน
1.6 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรให้มีคุณธรรม และจริยธรรมควบคู่ไป
กับการจัดการเรียนการสอน
1.7 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอือต่อการจัดการเรียนการ
สอนและส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ชุมชนสู่
สากล

2

พัฒนำสู่เมืองน่ำอยู่

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชน
2.4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น
2.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
2.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
2.7 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธธรรม
2.8 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย และวิถีชีวิตท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ลำดับที่

วิสัยทัศน์

ภำรกิจ/พันธกิจ (Mission)
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

3

มุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุน กีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของเทศบาลได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน
มีระบบการระบายน้า และบ้าบัดน้าที่ดี และมีน้าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
มีการควบคุมและป้องกันมลภาวะทางอากาศและเสียงที่
ชัดเจนและเหมาะสมมีการตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพิ่มพืนที่สีเขียว โดยการใช้หลักเกษตรอินทรีย์ และลด
การใช้สารเคมีให้ชุมชนมีความสะอาด น่ามอง อย่างยั่งยืน
มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะชุมชน และเพิ่มมูลค่า
ของขยะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

3.1 พัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหาร จัดหาทรัพยากร
บุคคล การเงินการคลัง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
3.2 ส่งเสริมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น
มากขึน โดยสนับสนุนให้จัดตังประชาคมในชุมชน และให้มี
บทบาทร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรของเทศบาล
3.4 สนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลทุกด้าน
3.5 ส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส้านักงาน
ให้มี
ประสิทธิภาพทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการบริการและอ้านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
3.6 สนับสนุนและส่งเสริมประสานสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและ
องค์กรต่าง ๆ ได้เข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยเหลือ
สนับสนุนการพัฒนาระบบต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบและ
อ้านาจหน้าที่ของเทศบาล
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กำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำของเทศบำลเมืองวังนำเย็น ประจำปี พ.ศ. 2555
รายงานผลการดาเนินงานไตรมาส
(1) ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม-ธันวำคม)
- โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาชุมชน
33,000.- บาท
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของชุมชน
10,000.- บาท
- โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (จัดซือวัสดุอุปกรณ์เพื่อด้าเนินการซ่อมแซม
74,235.- บาท
แต่ละจุดภายในชุมชน/หมู่บ้านเทศบาลเมืองวังน้าเย็น)
- โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
198,000.- บาท
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองช่าง)
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
19,299.- บาท
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
88,670.- บาท
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (รร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
200,000.- บาท
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4,500.- บาท
- โครงการจัดงานประเพณี/วันส้าคัญของชาติและงานรัฐพิธี
1,500.- บาท
- โครงการอาหารเสริม (นม) ของนักเรียน
405,244.- บาท
- โครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
1,305,200.- บาท
- โครงการอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
1,961,700.- บาท
- โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
100,000.- บาท
- โครงการ “เข้ามาเทศบาล รอนานไม่มีเบื่อ”
15,000.- บาท
- โครงการอุดหนุนอ้าเภอวังน้าเย็น(โครงการลูกเสือชาวบ้าน)
23,750.- บาท
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (ส้านักปลัดฯ)
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
1,500.- บาท
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
48,100.- บาท
- จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
6,000.- บาท
- โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ส้านักปลัดฯ)
771,485.- บาท
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 219,240.- บาท
ท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
- จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
6,550.- บาท
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
175,790.- บาท
(2) ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม-มีนำคม)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
- โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาชุมชน
- โครงการจัดสวัสดิการสังคมและการสงคมสงเคราะห์
(อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านวังศิลาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬานันทนาการในท้องถิ่น
- โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (จัดซือวัสดุอุปกรณ์เพื่อด้าเนินการซ่อมแซม
แต่ละจุดภายในชุมชน/หมูบ่ ้านเทศบาลเมืองวังน้าเย็น)
- โครงการปรับปรุงสภาพภูมทิ ัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

15,000.- บาท
27,000.- บาท
10,000.- บาท
73,500.- บาท
40,000.- บาท
174,820.- บาท
296,100.- บาท

- 16 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองช่าง)
- จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
9,640.- บาท
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
35,800.- บาท
- จัดซือวัสดุก่อสร้าง
192,591.91บาท
- จัดซือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
7,000.- บาท
- โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสายวัฒนธรรมประเพณีงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 100,000.- บาท
- โครงการจัดงานประเพณี/วันส้าคัญของชาติและงานรัฐพิธี
181,494.- บาท
- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
48,640.- บาท
- โครงการวันขึนปีใหม่ 2556
30,000.- บาท
- โครงการอาหารเสริม (นม) ของนักเรียน
702,799.- บาท
- โครงการจัดกีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
70,000.- บาท
- โครงการจัดการแข่งขันมวลชนต้านภายยาเสพติด
80,000.- บาท
- โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ้าเภอ/จังหวัด
50,000.- บาท
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
50,000.- บาท
- โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
50,000.- บาท
- โครงการจัดท้าวารสารเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
30,000.- บาท
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนักจัดรายการเสียงตามสาย (DJ)
35,000.- บาท
- โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญในเขตเทศบาลฯ
56,710.- บาท
- โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ส้านักปลัดฯ)
56,650.- บาท
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
183,800.- บาท
ท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมและวัฒนธรรมของ อปพร.
46,150.- บาท
- โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
44,250.- บาท
เอาชนะยาเสพติด เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
- โครงการอุดหนุนกองร้อย อส.อ้าเภอวังน้าเย็น
10,000.- บาท
- โครงการอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯ
290,000.- บาท
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
18,746.- บาท
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
262,430.- บาท
- จัดซือวัสดุการเกษตร
13,760.- บาท
- จัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
142,303.- บาท
- จัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์
297,390.- บาท
- จัดซือปั๊มซัมเมอร์สประจ้าโรงฆ่าสัตว์ จ้านวน 1 เครื่อง
15,000.- บาท
(3) ไตรมำสที่3 (เมษำยน-มิถุนำยน)
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัววังน้าเย็น
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (จัดซือวัสดุอุปกรณ์เพื่อด้าเนินการซ่อมแซม
แต่ละจุดภายในชุมชน/หมู่บ้านเทศบาลเมืองวังน้าเย็น)
- โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองช่าง)
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
- จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

32,800.- บาท
40,000.- บาท
98,474.- บาท
296,100.- บาท
17,350.- บาท
4,500.- บาท

- 17 - จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
56,830.- บาท
- จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
3,760.- บาท
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน(ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
97,697.- บาท
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ (ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
496,800.- บาท
- โครงการในการด้าเนินการสอบบรรจุเป็นพนักครู (ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
71,600.- บาท
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 300,000.- บาท
(SBMLD)
- โครงการอุดหนุนโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจ้าจังหวัดสระแก้ว
200,000.- บาท
- โครงการวันสงกรานต์
300,000.- บาท
- โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
20,000.- บาท
- โครงการอาหารเสริม (นม) ของนักเรียน
1,577,426.65 บาท
- โครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
1,305,200.- บาท
- โครงการอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
1,961,700.- บาท
- โครงการจัดซือเก้าอีนั่งฟังบรรยายมาตรฐาน ม.ปลาย จ้านวน 100 ชุด
95,000.- บาท
- โครงการจัดซือโต๊ะ+เก้าอี นักเรียนเดี่ยว ขนาดใหญ่ ม.ต้น จ้านวน 100 ชุด
110,000.- บาท
- โครงการจัดซือโต๊ะ+เก้าอี ขนาดประถม จ้านวน 100 ชุด
105,000.- บาท
- โครงการการประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ฯลฯ
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองวิชาการฯ)
- โครงการจัดซือตูเ้ หล็ก ขนาด 2 บาน จ้านวน 3 หลัง
13,500.- บาท
- โครงการจัดซือตูไ้ ม้ใส่เอกสาร ขนาด 3 ชัน
1,500.- บาท
- โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญในเขตเทศบาลฯ
58,110.- บาท
- โครงการส่งเสริมการปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ
1,800.- บาท
- โครงการกิจกรรมวันเทศบาล
29,900.- บาท
- โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ส้านักปลัดฯ)
119,600.- บาท
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
78,660.- บาท
ท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมและวัฒนธรรมของ อปพร.
46,150.- บาท
- โครงการอุดหนุนอ้าเภอวังน้าเย็น (อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
100,000.- บาท
ยาเสพติดของอ้าเภอวังน้าเย็น)
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฆ่าสัตว์
98,000.- บาท
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
2,500.- บาท
- จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
3,500.- บาท
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
244,130.- บาท
- จัดซือวัสดุการเกษตร
13,760.- บาท
- จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
15,300.- บาท
- จัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
142,303.- บาท
- จัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์
186,016.95 บาท
- จัดซือรอกไฟฟ้ายกสุกร จ้านวน 1 ชุด
49,000.- บาท
- จัดซือเครื่องปรับอากาศประจ้ารถห้องเย็น จ้านวน 1 เครื่อง
19,700.- บาท
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการท้างานของผู้บริหาร
65,000.- บาท
และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังน้าเย็น

- 18 (4) ไตรมำสที่4 (กรกฎำคม-กันยำยน)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
- โครงการอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้กับหมูบ่ ้านในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัววังน้าเย็น
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านวังศิลาเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกศแก้ว ม.4
- โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (จัดซือวัสดุอุปกรณ์เพื่อด้าเนินการซ่อมแซม
แต่ละจุดภายในชุมชน/หมู่บ้านเทศบาลเมืองวังน้าเย็น)
- โครงการจ้างเหมาติดตังระบบไฟสัญญาณโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
จ้านวน 9 จุด 30 ต้น
- โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองช่าง)
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
- จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
- จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
- จัดซือวัสดุก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
- โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิชาการ (ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
- โครงการแม่ข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้าเภอวังน้าเย็น (ศูนย์เด็กเล็ก)
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม (ACE)
- โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศูนย์เด็กเล็ก)
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา (ร.ร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ)
- โครงการอุดหนุนงานพระราชพิธีและรัฐพิธี (อ้าเภอวังน้าเย็น)
- โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (วัฒนธรรมจังหวัด)
- โครงการจัดงานประเพณี/วันส้าคัญของชาติและงานรัฐพิธี
- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- โครงการเทศกาลดูผเี สือที่ปางสีดา
- โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการอาหารเสริม (นม) ของนักเรียน
- โครงการออกก้าลังกายของประชาชน (แชลเลนเดย์)
- โครงการสายใยร้อยใจท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท
- โครงการจัดซือโต๊ะท้างานระดับ 1-2 จ้านวน 5 ชุด
- โครงการติดตังระบบ Wifi ในเขตชุมชนเมืองเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
- โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองวิชาการฯ)
- จัดซือครุภณ
ั ฑ์สา้ นักงาน
- จัดซือครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซือครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- โครงการเทศบาลใส่ใจ ชุมชนสุขสันต์

60,000.- บาท
600,000.- บาท
7,200.- บาท
25,000.- บาท
86,000.- บาท
42,400.- บาท
1,041,000.- บาท
394,800.- บาท
22,150.- บาท
6,800.- บาท
57,350.- บาท
25,000.- บาท
194,436.- บาท
20,000.- บาท
200,000.- บาท
97,697.- บาท
979,200.- บาท
10,000.- บาท
127,741.- บาท
100,000.- บาท
39,250.- บาท
50,000.- บาท
20,000.- บาท
312,996.- บาท
48,400.- บาท
49,800.- บาท
40,000.- บาท
25,000.- บาท
2,344,264.96 บาท
38,000.- บาท
30,000.- บาท
12,201.- บาท
12,500.- บาท
100,000.- บาท
30,000.- บาท
205,550.- บาท
200,600.- บาท
46,200.- บาท
64,650.- บาท

- 19 - โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฎิบตั ิงานหลักการบริหาร
การจัดการที่ดี กิจกรรมฝึกอบรมความรู้เรื่องธรรมาภิบาล
- โครงการจัดระเบียบชุมชน
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (ส้านักปลัดเทศบาล)
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
- จัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
- จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
- จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
- จัดซือก่อสร้าง
- จัดซือเครื่องแต่งกาย
- จัดซือครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซือครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
- จัดซือครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
- โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ส้านักปลัดฯ)
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- โครงการอุดหนุนที่ท้าการปกครองจังหวัดสระแก้ว
- โครงการอุดหนุนเพิ่มเติมสารอาหารเด็ก 0 – 72 เดือน
- โครงการอุดหนุนการแก้ไขปัญหาทางสายตาในเด็กนักเรียน
- โครงการอุดหนุนการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางจากธาตุเหล็กในเด็กนักเรียน
- โครงการกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานของ อสม. และชุมชน
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส้านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
- จัดซือวัสดุส้านักงาน
- จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
109,290.- บาท
- จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
- จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
- จัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
- จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ จ้านวน 1 ชุด

********************

95,000.- บาท
3,000.- บาท
16,126.- บาท
22,823.31 บาท
10,200.- บาท
47,490.- บาท
13,500.- บาท
1,340.- บาท
7,000.- บาท
7,300.- บาท
277,000.- บาท
16,126.- บาท
1,540,000.- บาท
114,875.- บาท
78,660.- บาท
300,000.- บาท
10,000.- บาท
30,000.- บาท
32,000.- บาท
405,300.- บาท
10,730.- บาท
312,550.- บาท
12,200.- บาท
36,761.- บาท
55,500.- บาท
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4. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ปี พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐาน
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยกร
ธรรมชาติ
6. การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการ
ที่ดี

รวม

จ้านวนโครงการที่
เสร็จ

จ้านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ด้าเนินการ

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

9

10.5

5

จ้านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด้าเนินการ

จ้านวนโครงการที่มี จ้านวนโครงการที่มี
การยกเลิก
การเพิ่มเติม

จ้านวนโครงการ
ทังหมด

ร้อย
ละ

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

-

-

7

2.91

-

-

-

-

16

14.67

5.88

-

-

2

8.33

-

-

-

-

7

6.42

27

31.76

-

-

2

8.33

-

-

-

-

29

26.60

15

17.64

-

-

2

8.33

-

-

-

-

17

15.59

9

10.58

-

-

1

4.16

-

-

-

-

10

9.17

20

23.52

-

-

10

41.6

-

-

-

-

30

27.52

85

77.98

-

-

24

22.01

-

-

-

-

109

100

