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ค ากล่าวน า 
 

  แผนการด าเนินงาน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีด าเนินจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ี ของเทศบาลต าบลวังชัยในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
กล่าวคือ  เทศบาลต าบลวังชัยได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ท้ังท่ีเป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลวังชัย และท่ีด าเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น
ท่ีเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลวังชัย   มาจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น  เพื่อเป็นตัวก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้  เทศบาลต าบลวังชัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ส่วนราชการทุกภาค
ส่วน  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ท่ีให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดท าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
  เทศบาลต าบลวังชัย จักได้น าแผนการด าเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุขของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวังชัยต่อไป  
  
  
  
 
  
  
  
         อนุมัติ  
 
   (ลงนาม)     กิตติ  ค าแก่นคูณ      . 
           (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย  
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ค าน า 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลวังชัย  จัดท าขึ้น
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีต้องการด าเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้นท่ีของต าบล
วังชัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท่ีต้อง ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของต าบลวังชัย  ท้ังท่ีปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ 2565 และท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนก
รายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได้แสดง
ถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด  

  เทศบาลต าบลวังชัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพื้นท่ีได้อย่าง
เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
  

          เทศบาลต าบลวังชัย   
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ส่วนที่  1  บทน า 
      
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลวังชัย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  
และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.03/ว 6247  ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560  
เทศบาลต าบลวังชัย  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 
ตามรูปแบบท่ีก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 
ลงวันท่ี 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลวังชัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบล
วังชัยขึ้นและเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมท้ังการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็น
อย่างดี 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 
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 1.3 ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวังชัย เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลวังชัย  
ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลต าบลวังชัย  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลวังชัย 
 ขั้นตอนท่ี 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวังชัย   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบล
วังชัย  และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวังชัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย และเมื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลวังชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลวังชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด า เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1   บทน า  ประกอบด้วย          
    1) บทน า        
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    
    3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     
    4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
 ส่วนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย      
    1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                       
              2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)              
     3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น(ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศต าบลวังชัย  ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 
15 วัน นับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 
30 วัน 
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 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลวังชัย  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง. 
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น    
(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ล าดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

          *********************** 
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        บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                      ผด.01
      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                         

           เทศบาลต าบลวังชัย 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม      
แผนงานบริหารท่ัวไป 11 13.09 420,000 4.21 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.19 20,000 0.20 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 8.3 430,000 4.32 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
แผนงานการศึกษา 13 15.47 1,004,000 10.08 กองการศึกษา 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 11.90 880,000 8.84 กองการศึกษา 

 
แผนงานสาธารณสุข 8 9.52 620,000 6.22 กอง

สาธารณสุข 
                              รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 49 59.47 3,374,000 33.87  
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู ่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 22.61 5,289,000 53.13 กองช่าง 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 7.14 280,000 2.81 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.19 20,000 0.20 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 26 30.94 5,589,000 56.14  

 
 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
แผนงานเกษตร 1 1.19 30,000 0.30 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.19 30,000 0.30 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 2 2.38 60,000 0.60  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
แผนงานเคหะชุมชน 4 4.76 770,000 7.73 กองช่าง 

 
แผนงานการเกษตร 2 2.38 60,000 0.60 กอง

สาธารณสุข 
แผนงานบริหารท่ัวไป 1 1.19 100,000 

 
1.0 ส านัก

ปลัดเทศบาล 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 7 8.33 930,000 9.33  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ทั งสิ น 
 

84 100 9,953,000 100  
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                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

          เทศบาลต าบลวังชัย              
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
             แผนงานบริหารท่ัวไป  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 
 

เพ่ือระลึกถึงความส าคัญความ
เป็นมาของการก่อก าเนิดเทศบาล 
พนักงานจะได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน 
(24 เม.ย.) 

20,000 ทต.วังชัย ส านักปลัด        
 

     

2 โครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วย
หัวใจ” 

จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
 

80,000 ทต.วังชัย ส านักปลัด             

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
ความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาล 

จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างาน และศึกษาดูงานจากสถานที่
ต่างๆเพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนา
องค์กรและชุมชน 

100,000 สถานท่ีศึกษาดู
งาน/ทต.วังชัย 

ส านักปลัด             

4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

ทดสอบสมรรถะภาพและคัดกรอง
ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕65 ของ
พนักงานเทศบาลเพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลเฝ้าระวังโรคภัยที่อาจจะเกิด
ผลกระทบต่อการท างาน 

10,000 สถานท่ี
ฝึกอบรม/ทต.

วังชัย 

ส านักปลัด             
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5 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ืออบรมให้ความรู้พนักงาน
เก่ียวกับระบบงานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

20,000 ทต.วังชัย ส านักปลัด             

6 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาทศบาล
และพนักงานเทศบาล 

จัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม 
เพ่ือปลูกจิตส านึกในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 

10,000 ทต.วังชัย ส านักปลัด             

7 โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติหรือตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ หรือโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชเสาวนีย์และ
งานตามนโยบายของรัฐบาล 

เพ่ือจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรางกูร หรือตามพระ
ราชด ารัสหรือพระราชเสาวนีย์ หรือ
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 

100,000 ทต.วังชัย ส านักปลัด             

8 โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติ 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกฏหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติ ตาม 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกฏหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

20,000 ทต.วังชัย กองคลัง             

9 โครงการอบรมการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (E-LAAS) 

จัดอบรมการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (E-LAAS) 

10,000 ทต.วังชัย กองคลัง             

10 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจกับผู้ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  พ.ศ.2562 

จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ
กับผู้ประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

30,000 เทศบาลต าบล
วังชัย 

กองคลัง             
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11 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษ ี

20,000 เทศบาลต าบลวัง
ชัย 

กองคลัง           

         
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
             แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ภายใต้
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผสูงอายุ 

20,000  14 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

  
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการประชาคมเพ่ือสง่เสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลหรือจัดท า
ประชาคมอื่นๆที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

  ท าประชาคมชุมชน ท้ัง 14 ชุมชน  
เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ 
แล้วเรียงล าดับความส าคัญส าหรับ 
การบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาล 
และน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566 และการประชาคม
อื่นๆ 

10,000 พื้นท่ี 14 
ชุมชน 

ส านักปลัด             
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2 โครงการประชุมประธานชุมชน  อสม. 
และกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

- ประชุมผู้น าชุมชนเพ่ือรับทราบการ
ท างานและประสานงานกับเทศบาล 
  

50,000 ทต.วังชัย ส านักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และศึกษาดูงานแก่ผู้น าชุมชน
คณะกรรมการชุมชน อสม.และสตรี
แม่บ้าน 

จัดอบรมเพ่ิมเติมความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน ศึกษาดูงานน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมา
พัฒนาท้องถ่ินให้มีคุณภาพ 

200,000 14 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ส านักปลัด             

4 โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน จัดให้ให้ความรู้ ค าแนะน าและ
ให้บริการประชาชนในด้านกฏหมาย 
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ 

20,000 ชุมชนท้ัง 14 
ชุมชน 

ส านักปลัด             

5 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ 100,000 ชุมชนท้ัง 14 
ชุมชน 

ส านักปลัด             

6 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เพ่ือ
พัฒนาแกนน าเด็กและเยาวชนสู่
ภาวะความเป็นผู้น าเพ่ือเป็นเวทีใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน  
 

30,000 สถานท่ีศึกษา 
ดูงาน/ 

ทต.วังชัย 

ส านักปลัด             

7 โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บทบาทของสตรีและครอบครัว 

20,000 เทศบาล 
ต าบลวังชัย 

ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
               แผนงานการศึกษา        

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการกิน  กอด  แปรง  เล่า   
เล่นสนุกกับหนูน้อย 

จัดกิจกรรมเชงิปฏิบัติการโดยการ 
ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังชัย 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ส่งเสริม 
พัฒนาการด้านร่างกายและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง 
คุณคร ู

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา 

            

3 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้นอกสถานที่ 

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
จากของจริงนอกห้องเรียน 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

4 โครงการนิทรรศการเรียนรู้ 
น าสู่โลกกว้าง 

จัดแสดงผลงานนักเรียน 
จัดประชุมผู้ปครองเพ่ือรายงาน 
ผลการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา 

            

5 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง 
การศึกษา 

จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน 
ค่าท่ีพัก  ค่ายานพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าท่ีจ าเป็น 

20,000 หน่วยงานจัดอบรม
แหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดการศึกษาต้นแบบ 

กองการศึกษา 

            

6 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์  
สายใยรัก 

ครูใหค้ าแนะน าแก่ผู้ปกครอง 
เก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

10,000 บ้านนักเรียนในเขต
เทศบาล 
ทั้ง 14 ชุมชน 

กองการศึกษา 

            

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  
เช่น นิทรรศการผลงาน 
เกมการแข่งขันวิชาการ ฯลฯ 

100,000 หอประชุม 100ปี 
อ าเภอน้ าพอง 

กองการศึกษา 
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8 โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้ 
องค์ราชันย์ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

9 โครงการสง่เสริมคุณภาพการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

45,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

-กิจกรรมประชุม 
ผู้ปกครองนักเรียน 

จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือ 
เสนอแนะในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

-กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ 
ช่องปากเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมสง่เสริมให้เด็กแปรงฟัน 
ทุกวันหลังอาหาร 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

-กิจกรรมป้องกันควบคุม 
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมป้องกันควบคุม 
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ 

15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา 

            

-กิจกรรมประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมการประเมินตนเอง 
อย่างเป็นระบบ 

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

-กิจกรรมดาวแห่งความดี เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้การ 
ท าความดี มีคุณธรม  จริยธรรม 

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

10 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย 
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 

- จัดหาอาหารกลางวันให้ 
ทุกวันท าการ 
-จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

594,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา 

            

11 โครงการสื่อสร้างสรรค ์
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมนิทรรศการสื่อ 
การเรียนการสอน เพ่ือสร้างทักษะ 
การจัดประสบการณใ์ห้แก่ผู้สอน 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา 

            

12 โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
ห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             
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13 โครงการห้องเรียนเสริมปัญญา จัดหาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ 
พัฒนาการของเด็กตามวัย 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองหารศึกษา             

14 โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
การศึกษา 

การจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษา 

20,000 ชุมชนในเขตเทศบาล 
ต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

15 โครงการสง่เสริมกลุ่มอาชีพ 
วิถีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมสง่เสริมอาชีพให้แก่ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังชัย 

30,000 เทศบาลต าบลวังชัย กองการศึกษา             

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
               แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ        

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
เทศบาลวังชัยคัพ 

จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความ 
รักความสามัคคีในชุมชน 

70,000 สนามกีฬาชั่วคราว 
บริเวณสระหนองกุง 

กองการศึกษา             

2 โครงการสง่เสริมพัฒนาทักษะ 
ด้านกีฬา 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ส่งเสริมทักษะกีฬาให้แก่เยาวชน 

20,000 สนามกีฬาหน้าท่ีว่า
การอ าเภอน้ าพอง 

กองการศึกษา             

3 โครงการสง่เสริมภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินและกีฬาตามโครงการ 
รวมพลังสามัคคีรวมของดีน้ าพอง 

เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมการ 
ส่งเสริมของดีน้ าพองและแข่งขัน
กีฬาอ าเภอน้ าพอง 

200,000 สนามกีฬาหน้าท่ีว่า
การอ าเภอน้ าพอง 

กองการศึกษา 

            

4 โครงการค่ายพุทธบุตร จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

30,000 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัด
เวฬุวัน 

กองการศึกษา             

5 โครงการบุญกฐินเพ่ือการเรียนรู้ จัดนิทรรศการบุญกฐิน 20,000 หน้าอาคารส านักงาน 
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

6 โครงการสง่เสริมกจิกรรมวัน 
ส าคัญทางศาสนา 

-กิจกรรมทางศาสนาของวัด 
ในเขตเทศบาล 

10,000 วัดในเขตเทศบาล
ต าบลวังชัย ท้ัง 4 
แห่ง 

กองการศึกษา 
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7 โครงการร าบวงสรวง ร าดอกคูณ 
เสียงแคน ในเทศกาลไหมสากล
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
ร าบวงสรวง และ ค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ 

30,000 ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น 

กองการศึกษา 

            

8 โครงการสืบสานงานประเพณี 
ลอยกระทง 

จัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่ 
กระทงสวยงาม นางนพมาศ ฯลฯ 

200,000 บริเวณสระหนองกุง กองการศึกษา             

9 โครงการสืบสานงานประเพณี 
สงกรานต์ 

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว 
การละเล่นพ้ืนบ้าน ฯลฯ 

70,000 บริเวณลานหน้า
อาคารป้องกันฯ 
เทศบาลต าบลวังชัย 

กองการศึกษา 

            

9 โครงการสืบสานงานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา 

จัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่ 
เทียนพรรษา  ถวายเทียนพรรษา 

200,000 สนามหน้าท่ีว่าการ
อ าเภอน้ าพอง 

กองการศึกษา             

10 โครงการเส้นทางสายบุญ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 30,000 ชุมชนในเทศบาล
ต าบลวังชัย 

กองการศึกษา             

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
               แผนงานสาธารณสุข        

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการป้องกันและบริหารเอดส์
ในหน่วยงาน 

อบรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับโรคเอดส์และ
ป้องกันตัวเอง 

5,000 เทศบาลต าบลวังชัย กองสาธารณสุข 

            

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

จัดอบรมและเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

100,000 14  ชุมชน 
ในเขตทศบาล 

กองสาธารณสุข 
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3 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ
และอุบัติการณ์ใหม่ 

เพ่ือด าเนินการอบรมกลุ่ม
อาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ 

10,000 14  ชุมชน 
ในเขตทศบาล 

กองสาธารณสุข 

            

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 

รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่มี 
ความรู้ ความสามารถป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
 -ฉีดวัคซีนเพ่ือให้ ทต.วังชัย เป็นเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

40,000 14  ชุมชน 
ในเขตทศบาล 

กองสาธารณสุข 

            

5 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ในการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

180,000 -หน่วยกู้ชีพ 1 แห่ง 
 -อาสากู้ชีพ จ านวน 

14 คน 

กองสาธารณสุข 

            

6 โครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 

จัดอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหน่าย
อาหารและกิจกรรมท าความสะอาด
ตลาดสด 

30,000 ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข 

            

7 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพ่ืออุดหนุนการด าเนินงาน ของ  
อสม.ด้านสาธารณสุขภายในชุมชน 

๑๐5,0๐๐ 
 

14 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ             

8 โครงการพัฒนางานการ
สาธารณสุข 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีอื่น 
และจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์-ยา ค่าวัสดุ
การแพทย์ต่างๆ 

150,000 -ให้บริการนอก
เวลาราชการ 
สัปดาห์ละ 

1 วัน (ทุกวัน
อังคาร) 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู ่
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการก่อสร้างขยายผิว คสล.  
ถนนข้างโรงเรียนน้ าพองศึกษา 
(ด้านทิศใต้) 

ท าการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
(ด้านทิศใต้ของถนน) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.20เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.12 เมตร ความยาว 
ประมาณ 175 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม.(หัก
พ้ืนที่บ่อพักเดิม)และขยายผิวจราจร 
คสล. (ด้านชิดก าแพงรั้วโรงเรียน) 
ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 
2.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.12 
เมตรความยาวประมาณ 165 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คสล. ไม้น้อยกว่า 393 
ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักเดิม) 

498,600 ถนนข้าง ร.ร. 
น้ าพองศึกษา 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนมุขศิรพูล (ซอย 5 โรงสี) 

ท าการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้างจุดเริ่มต้น 0.50 เมตร 
ความกว้างช่วงสิ้นสุด 1.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.15เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 207 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. 

122,000 ถนนมุขศิรพูล 
(ซอย 5 โรงสี) 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนสหราษฎร์อุทศิ ด้านทิศ 
เหนือของถนน (ชุมชนโรงเรียน) 

ท าการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 2.70
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

489,500 ถนนสหราษฎร ์
อุทิศ 

กองช่าง             
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ความยาวรวมประมาณ 300 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม้น้อยกว่า 783 
ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักเดิม) ท้ังสอง
ข้างกว้าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนชุมชนประชานิมิต ซอย 5 
(ชุมชนประชานิมิต) บ้านนางหมึม 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร ความยาว
ประมาณ 200 เมตร หรือมี 
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
ถนน กว้างข้างละ0.50 ลบ.ม. ตาม
สภาพพ้ืนที่ มีปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 30 ลบม. 

489,000 ถนนชุมชน 
ประชานิมิต 

ซอย 5 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน 
ชุมชนหนองนกเขียน 3  
(ข้างบ้านนางสมบูรณ์ เพ็งหลอย) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้างประมาณ 3.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร ความยาว
ประมาณ 30 เมตร หรือมีพ้ืน 
ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 90 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
ถนนกว้างข้างละ 0.50เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ มีปริมาณดินลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 36 ลบ.ม. และพร้อม
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 

56,000 ถนนชุมชน 
หนองนกเขียน 3 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนซอยชื่นชม (ชุมชนศรีประเสริฐ) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 23 เมตร หรือมีพ้ืน 

62,000 ถนนซอยชื่นชม กองช่าง             
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ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 92 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง 
(ชนิดปากลิ้นรางตามท้องตลาด) 1 
จุด จ านวนท่อไม่น้อยกว่า 6 ท่อน 
พร้อมลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 6 ลบ.
ม.และพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนมุขศิริพูล ซอย 5 (โรงสี) 

ท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้างประมาณ 5.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร ความยาว
ประมาณ 31 เมตร หรือมีพ้ืน 
ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 155 ตร.ม. 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
ถนนกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ มีปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. และพร้อม
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 

98,000 ถนนมุขศิริพูล  
ซอย 5 (โรงสี) 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ 
ถนนข้ามล าห้วยแสง 

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 35.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. 
 - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
อัดแรง(ชนิดปากลิ้นรางตาม
ท้องตลาด) ขนาด ø  - ก่อสร้างถนน
ดินลูกรังข้ามล าห้วยแสงขนาดผิวจ
จราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

204,400 ถนนข้าม 
ล าห้วยแสง 

กองช่าง             
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ความยาวประมาณ 12.00 เมตร มี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 175 ลบ.
ม. มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
11 ลบ.ม. 1.00X1.00 เมตร 
จ านวน 2 แถว รวมจ านวนไม่น้อย
กว่า 16 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต
ปากท่อทั้งสองด้าน 

9 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู 
ทางเข้าบริเวณโรงฆ่าสัตว์ (เดิม) 

ท าการก่อสร้างรั้วทึบสูง 1.80 เมตร 
จ านวน2 ด้าน ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 71 เมตรและก่อสร้างรั้วแบบ
โปร่ง จ านวน 2 ด้านความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 57 เมตร พร้อม 
ประตูทางเข้า-ออก จ านวน 2 ด้าน 

303,800 โรงฆ่าสัตว์ (เดิม) 
ถนนราษฎร์บ ารุง 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆ พร้อม 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. และ 
บ่อพักท่อระบายน้ า ถนนราษฎร์ 
บ ารุง (ซอยแขก) 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบ
มีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆ ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.64 เมตร ความ
ลึกประมาณ 0.75 เมตร หรือตาม 
ระดับที่ก าหนดไว้ ความยาว
ประมาณ 140 ม. 
 - ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ด้านข้างรางระบายน้ าและหลังท่อ
ระบายน้ า ขนาดกว้างประมาณ 
1.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืน 
ที่ ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความ
ยาวประมาณ28 ม. หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม. 
(หักพื้นที่บ่อพักเดิม) วางท่อระบาย
น้ า คสล.อัดแรง (ชนิดปากรางตาม

453,600 ถนนราษฎร์ 
บ ารุง 

กองช่าง             
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ท้องตลาด) ø 0.60x 1.00 เมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ท่อน 
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 
1.04x1.24เมตร จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 บ่อพัก 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆ  
ถนนบ้านหนองนกเขียน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบมี
ฝาปิด-เปิดเป็นช่วง ๆ ขนาดความ
กว้างประมาณ 0.64เมตร ความลึก
ประมาณ 0.55 ม. หรือตาม 
ระดับที่ก าหนดไว้ ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า180 เมตร จ านวนไม่น้อย
กว่า 180 เมตรขนาดฝาตะแกรง
เหล็กเปิด-ปิด 0.51x1.00 ม. 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ช่อง พร้อม
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 

499,300 ถนนบ้าน 
หนองนกเขียน 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆ 
ถนนมุขศิริพูล (ซอย 1) 

ท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆ ขนาด
ความกว้างประมาณ 0.64 เมตร 
ความลึกประมาณ 0.55 เมตร  
หรือตามระดับที่ก าหนดไว้ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 83 เมตร 

205,600 ถนนมุขศิริพูล  
(ซอย 1) 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างและปรับปรงุสวน 
สาธารณะเทศบาลต าบลวังชัย 
(สนามรถไฟ) ถนนมุขศิริพูล 
ชุมชนประชานิมิต ม.11 ต.วังชัย 

1. ปรับปรุงทางเท้าออกก าลังกาย
และลานอเนกประสงค์ โดยท าการ
ทาสีพ้ืนคอนกรีตเดิมทั้งหมดมีพ้ืนที่
ทาสีไม่น้อยกว่า 623ตารางเมตร 
2. ก่อสร้างลาน คสล. จ านวน 2 จุด 
ขนาดกว้างประมาณ 6.00 ม. 

485,000 (สนามรถไฟ) 
ถนนมุขศิริพูล 

กองช่าง             
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ความหนาประมาณ0.12 เมตร 
ความยาวประมาณ 46 เมตร 
หรือมพ้ืีนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 270 
ตร.ม. 
3. ก่อสร้างลานปูบล๊อกซีเมนต์ 
ขนาด 8"x8"มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
231 ตร.ม. พร้อมคันหิน 
ส าเร็จรูปความยาวไม่น้อยกว่า 70 
เมตร 
4. ก่อสร้างป้ายชื่อหน้า
สวนสาธารณะ จ านวน 1 ป้าย 
5.ซ่อมแซมโครงป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ์(ร.10) จ านวน 1 ป้าย 
6. ปลูกหญ้าและไม้ประดับบริเวณ
พ้ืนที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (ร.
10) จ านวน 1 ป้าย 

14 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหลัง 
สภ.น้ าพอง 

ท าการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.อัดแรง (ชนิดป่กลิ้นรางตาม
ท้องตลาด) ø0.40x1.00 เมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 106ท่อน  
บ่อพัก คสล. ขนาด 0.87x1.20 
เมตรจ านวนไม่น้อยกว่า 9 บ่อพัก 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 115 
เมตร พร้อมเท คสล. ผิว 
จราจรถนนขนาดกว้างประมาณ 
1.00 เมตรหนา 0.20 เมตร ความ
ยาวประมาณ 4.00เมตร หรือมี
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม. 

220,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนหลัง 
สภ.น้ าพอง 

กองช่าง             
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พร้อมเกลี่ยกลบดินหลังท่อระบาย
น้ าให้เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. และบ่อพักท่อระบายน้ า  
ถนนซอยร่มฉัตร (นายล้วน) 

ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. อัด
แรง (ชนิดปากรางตามท้องตลาด) ø 
0.60x1.00 เมตร จ านวนไม่น้อย
กว่า 88 ท่อน พร้อมก่อสร้าง 
บ่อพัก คสล. ขนาด 1.04x1.24 
เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 7 บ่อพัก 
ความยาวไม่น้อยกว่า95 เมตร และ
กลบดินลูกรังหลงัท่อตลอดแนว 
วางท่อมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
44 ลบ.ม. 

194,200 ถนนซอยร่มฉัตร 
(นายล้วน) 

กองช่าง             

16 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม 
ไฟส่องสว่างบริเวณลานกีฬา  
(อเนกประสงค์) ชุมชนวังเก้ิง 1 
ข้างหอพระธรรม 

ท าการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ
ส่องสว่างบริเวณลานกีฬา 
(อเนกประสงค์) ชุมชนวังเก้ิง 
1 ข้างหอพระธรรม โดยท าการ
ติดต้ังเสาไฟส าเร็จรูปพร้อมโคมไฟ
ส่องสว่าง จ านวน 4 จุด 

231,700 บริเวณลานกีฬา 
อเนกประสงค ์
ชุมชนวังเก้ิง 1  

ข้างหอพระธรรม 

กองช่าง             
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17 โครงการตีเส้นจราจรและเส้นชะลอ 
ความเร็ว ถนนมุขศิริพูล ถนนเทิง 
วิเศษ และถนนวังเก้ิง (หน้าโรงเรียน 
น้ าพองศึกษา) ถนนราษฎร์บ ารุง 
ถนนแก้วพรรณา 

ท าการตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โม
พลาสติกทางเดินข้ามถนน (ทางม้า
ลาย) จ านวน 2 จุดมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.ม. งานตีเส้นลูก
ระนาดชะลอความเร็ว  ด้วยสีโท
เมอร์พลาสติก จ านวน 25 จุด มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า75 ตร.ม. 

314,600 ถนนมุขศิริพูล 
ถนนเทิงวิเศษ 
ถนนวังเก้ิง 

ถนนราษฎร์บ ารุง 
ถนนแก้วพรรณา 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร 
อเนกประสงค์เดิม 

ท าการปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เดิม ขนาดอาคารกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 7.00เมตร โดยท า
การเปลี่ยนโครงหลังคาท่ีช ารุด 
กระเบื้องมุงหลงัคา ประตู หน้าต่าง 
ห้องน้ าห้องส้วม พ้ืน คสล. พร้อม
ทาสีอาคาร 

186,700 อาคารอเนก 
ประสงค์เดิม 

(โรงฆ่าสัตว์เดิม) 

กองช่าง             

19 โครงการปรับปรงุทางเท้ารอบสระ 
หนองกุง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองกุง 

โดยท าการก่อสร้างปรับปรุง  ดังน้ี 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมบล๊อคตัวหนอน
ทางเท้าพร้อมทาสีพ้ืนผิวบล๊อคทาง
เท้ารอบสระ โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
648 ตร.ม. 
2. บันไดทางข้ึนลงสระ ท าการทาสี
ลูกนอนและลูกต้ังทั้งหมด 4 จุด  
ข้ึนลงมีพ้ืนที่ทาสีไม่น้อยกว่า 102 
ตร.ม. 
3. ขอบทางเท้าท าการทาสีมีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 49 ตร.ม. 
4. ขอบคันหินส าเร็จรูป ทาสีขาว
เหลืองขาวด า และขาวแดง รอบสระ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 39 ตร.ม. 

175,000 สระหนองกุง 
หมู่ที่ 10 

ต าบลหนองกุง 

กองช่าง             
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5. ปรับปรุงศาลาท่ีพักผ่อนสระ
หนองกุง จ านวน 6 จุด โดยท าการ
ปรับปรุงโครงหลังคาพร้อมมุงหลงัคา
ด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน ท าการ 
ซ่อมแซมที่น่ัง คสล. พร้อมทาสี 

            
ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู ่
             แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  
ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1  โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ 
พนักงาน ลูกจ้างสถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการในเขต 

ฝึกอบรมสถานประกอบการและ
สถานศึกษาในเขตเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

30,000 โรงเรียนและ
สถาน

ประกอบการ 
ในเขต 

ส านักปลัด             

2  โครงการสง่เสริมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

ฝึกทบทวนให้ความรู้เก่ียวกับสา
ธารณภัยและการป้องกันภัยพิบัติ
ต่างๆเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกู้ชีพ 
กู้ภัย 

50,000 อาคารดับเพลิง ส านักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการ
สาธารณภัยเบื้องต้น  ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (ICS)  การ
ควบคุมสั่งการ  การบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ 

100,000 ทต.วังชัย ส านักปลัด             
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4 โครงการอบรมวินัยจราจรและความ
ปลอดภัยทางถนน 

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวินัย
จราจรและความปลอดภัยทางถนน
ให้แก่พนักงานเทษบาล นักเรียน 
และผู้ใช้รถใช้ถนน 

30,000 พนักงานเทศบาล
และนักเรียน

นักศึกษา 

ส านักปลัด             
 
 
 

5    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในช่วงเทศกาล 

  จัดต้ังด่าน จุดสกัด และให้บริการ
ประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไปมา เพ่ือลด
และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน 
   

40,000 ถนนหน้าอาคาร
ดับเพลิง 

ส านักปลัด    
 
 
 

    
 
 

     

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อ
ด าเนินการด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด    
 

20,000 สถานท่ี
ฝึกอบรม/ 
ทต.วังชัย 

ส านักปลัด             

  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู ่
             แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการปันน้ าใจสู่ผูสู้งอายุและด้อย
โอกาสที่ยากไร้ 

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่
ยากไร้ เช่น มอบถุงยังชีพ 
เครื่องนุ่งห่ม สิง่ของจ าเป็นต่างๆ 

20,000  14 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน 
             แผนงานการเกษตร  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการสง่เสริมการเกษตร ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้ในการปลูกพืช
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กีบ
ชุมชน  

30,000  14 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน 
             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการสง่เสริมพัฒนารายได้และการ
จัดฝึกอบรมอาชีพในชุมชน 

จัดอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน 30,000  14 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             แผนงานเคหะและชุมชน  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) 

จัดต้ังธนาคารขยะ รับซื้อขยะ 
รีไซเคิลจากชุมชน 

50,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กองสาธารณสุข             

2 จ้างเหมาขุดดินเกลี่ยขยะ ฝังกลบขยะ 
ปรับปรุงบริเวณที่ท้ิงขยะมูลฝอย 

ขุดดินเกลี่ยขยะ ฝังกลบขยะ 
ปรับปรุงบริเวณที่ท้ิงขยะมูลฝอย 
โดยการขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 

400,000 ที่ทิ้งขยะเทศบาล
ต าบลวังชัย 

กองสาธารณสุข             

3 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า/ร่อง
ระบายน้ า 

ขุดลอก ดูดสิ่งปฏิกูลท าความสะอาด
ท่อระบายน้ า  

200,000 ท่อ/รางระบายน้ า
ในเขตเทศบาล 

กองสาธารณสุข             

4 โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความ
สะอาดในชุมชน 

ร่วมกันท าความสะอาดชุมชนและ
สถานที่สาธารณะต่างๆ 

120,000 ชุมชนทั้ง 14 
ชุมชนและ

สวนสาธารณะ 

กองสาธารณสุข             

             
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             แผนงานการเกษตร  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการเทศบาลต าบลวังชัยคลองสวย
น้ าใส 

กิจกรรมขุดลอกผักตบชวาในแหล่ง
น้ าในเขตเทศบาล 

50,000 แหล่งน้ าต่างๆใน
เขตเทศบาล 

กองสาธารณสุข             

2 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

10,000 บึงห้วยซันและที่
สาธารณะ
ประโยชน์ 

กองสาธารณสุข             

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             แผนงานบริหารท่ัวไป  

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการจ้างเหมาบริการใหชุ้มชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

จ้างเหมาบริการใหชุ้มชนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

100,000 ทั้ง 14 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

กองคลงั             
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     บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์       ผด.02/1 
 แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
           เทศบาลต าบลวังชัย 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        

ล า
ดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โซฟาชุดรับแขกแบบเข้ามุม เพ่ือจัดซื้อโซฟาชุดรับแขกแบบเข้า
มุม จ านวน 1 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

25,000 เทศบาลต าบล 
วังชัย 

ส านักปลัด             

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบติดผนัง ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

39,800 ส านัก
ปลัดเทศบาล  

ส านักปลัด             

3 พัดลมอุตสาหกรรม เพ่ือจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
จ านวน 4 เครื่อง (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

12,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล  

ส านักปลัด             

4 ตู้เอกสารบานเลื่อน เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อน จ านวน 2 หลัง (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

10,000 กองการศึกษา 
ทต.วังชัย 

กองการศึกษา             



38 

 

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน - เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบติดผนัง ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(แบบติดผนัง ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครภุัณฑ์) 
 

19,500 
 
 
 
 39,800 

กองสาธารณสุข 
ทต.วังชัย 

กองสาธารณสุข             

6 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี เพ่ือจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

12,000 กองสาธารณสุข 
ทต.วังชัย 

กองสาธารณสุข             

7 พัดลมอุตสาหกรรม เพ่ือจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
จ านวน 2 เครื่อง (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

6,000 กองสาธารณสุข 
ทต.วังชัย 

กองสาธารณสุข             

8 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี เพ่ือจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

12,000 กองช่าง 
ทต.วังชัย 

กองช่าง             
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

       
ล า
ดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย 
ประกอบด้วย 
1.ชุดแม่ข่าย จ านวน 1 ชุด 
2.ชุดลูกข่าย จ านวน 8 ชุด 

500,000 เทศบาลต าบล 
วังชัย 

ส านักปลัด             

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
        

ล า
ดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวล จ านวน 1 เครื่อง (ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

22,000 ส านักปลัด  
ทต.วังชัย 

ส านักปลัด             

2 กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ ส าหรบัติดต้ัง
ภายนอกอาคาร 

เพ่ือจัดจ้างติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร รวม
ทั้งหมด 16 ตัว 

500,000 งานป้องกัน  
ส านักปลัด  
ทต.วังชัย 

ส านักปลัด             

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

22,000 กองการศึกษา 
ทต.วังชัย 

กองการศึกษา             
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

        
ล า
ดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 รถจักรยานยนต์ เพ่ือจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)  
จ านวน 1 เครื่อง 

51,600 กองการศึกษา 
ทต.วังชัย 

กองการศึกษา             

 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
     

ล า
ดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000 เทศบาลต าบลวัง
ชัย 

ส านักปลัด             

2 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000 เทศบาลต าบลวัง
ชัย 

กองการศึกษา             

3 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ทต.

วังชัย 

กองสาธารณสุข             
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4 ชุดโต๊ะเก้าอี้ทานข้าวเด็ก เพ่ือจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ทานข้าวเด็ก 
จ านวน 15 ชุด (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

45,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.วังชัย 

กองการศึกษา             

 

 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
        

ล า
ดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ เพ่ือจัดซื้อเคริ่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumen (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)  จ านวน 1 
เครื่อง 

33,600 กองการศึกษา 
ทต.วังชัย 

กองการศึกษา             

 
 

  รวมครุภัณฑ์ทั งหมด 18 รายการ      เป็นเงิน  1,374,300  บาท   
 
                                               

 

 

 

 

 



42 

 
 

                                                                              บัญชีโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ผด.02/2 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

           เทศบาลต าบลวังชัย 
เงินอุดหนุน       

ล า
ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

    สถานที่    
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค.

 
พ.

ย  ....
คย

ยย
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ 

มี.
ค.

 
เม

.ย
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอน้ าพอง 

อุดหนุนเงินงบประมาณให้ อ.น้ าพอง 
 

70,000 อ าเภอน้ าพอง ส านักปลัด             

2 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน้ า
พอง 

อุดหนุนเงินงบประมาณให้ อ.น้ าพอง 
 

20,000 อ าเภอน้ าพอง ส านักปลัด             

3 อุดหนุนโครงการรวมพลังความสามัคค ี
ของดีน้ าพอง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ท่ีท า
การปกครอง อ.น้ าพอง 

40,000 สนามกีฬาหน้า
ที่ว่าการ  
อ.น้ าพอง 

กองการศึกษา             

4 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
นักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต ทต.วังชัย 

อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล 
1.โรงเรียนน้ าพอง 
2.โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 

4,400,000 โรงเรียน 
สพฐ.2 แห่ง 

กองการศึกษา             

5 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรม
เหล่ากาชาด  และการจัดงานเทศกาล
ไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2565 

อุดหนุนเงินงบประมาณให้ อ.น้ าพอง 
 

20,000 อ าเภอน้ าพอง ส านักปลัด             



43 

 

6 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับชุมชน 280,000 ทั้ง14 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

กองสาธารณสุข             

 
รวมเปน็เงนิอุดหนนุ 

 
 4,830,000    บาท 

 


