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  ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ได
กําหนดทิศทางการกระจายอํานาจและภารกิจไปสูทองถ่ินอยางชัดเจน จึงทําใหการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเปนภารกิจ
ท่ีสําคัญยิ่ง ท่ีทองถ่ินตองจัดทําดวยความละเอียดรอบคอบ 
 

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง  จึงไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๒๗  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ี ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตอง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการ
ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
                     องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 
                  อําเภอตรอน      จังหวัดอุตรดิตถ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

สวนท่ี  1  
        บทนํา 

 

1.1  บทนํา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  
 ภายใตระเบียบฯ องคการบริหารสวนตําบลวังแดง จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566 ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององคการบริหารสวนตําบลวัง
แดงมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ โดยใชหลักการ
ปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทํา
ใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดวย  
 

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน   
 1.  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 2.  เพ่ือใหการดําเนินการมีความชัดเจนมากข้ึน 
 3.  เพ่ือใหมีโครงการท่ีตองดําเนินการภายในปงบประมาณ 
 4.  เพ่ือเปนเครื่องมือของผูบริหารในการติดตามการดําเนินการ 
 5.  เพ่ือใหการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนิน 
งาน   โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตาง ๆ  
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
 4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน   
 5. เม่ือผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงานแลว  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสบิหา
วันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

 
 



  
 จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังนี้  
 
คณะกรรมการสนับสนนุ                 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน       

หนวยงานอ่ืน  

 
คณะกรรมการสนับสนนุ               จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

  
คณะกรรมการสนับสนนุ               เสนอรางแผนการดําเนินงาน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
    

     เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 
 
     
 
                                          ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 
ผูบริหารทองถ่ิน   
 
               ประกาศใช 
  
 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย 
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในปงบประมาณนั้น 

2. การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
3. ในการขอขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานใหถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

0810.3/ว 1239 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 
 
 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผล 
ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้  
 
 



  
 1.  เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan) 
 2.  จัดทําหลงัจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
 3.  แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 
 4.  เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
        คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการ
ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
นั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจาก
หนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือก่ิงอําเภอแบบบูรณาการ 
 ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
        คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน  2  สวน  คือ  
        1. บทนํา 
        2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
                 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เรื่อง แผนการดําเนินงานพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังแดง ประจําป เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยให
สาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได  
 
1.4  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน  
 1.  สามารถทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการในพ้ืนท่ีไดชัดเจนมากข้ึน 
 2.  เปนเครื่องมือของผูบริหารในการติดตามการบริหารงานของหนวยงาน 
 3.  สะดวกและงายตอการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไดมี   
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เคาโครงแผนการดําเนินงาน  
 สวนท่ี 1 บทนํา 
            วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค ข้ันตอนการจัดทํา และประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
             องคประกอบ  ประกอบดวย 
             1.1  บทนํา 
             1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  
             1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
             1.4  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน   
 
 
 
 
  



  
 สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
           วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณ ซ่ึงจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
          องคประกอบ  ประกอบดวย 
  2.1  บัญชีสรุปจํานวน โครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)  
  2.2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)    
  2.3  บัญชีจํานวนครุภัณฑ วัสดุสําหรับท่ีไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

                 (แบบ ผด.02/1) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



  
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
 

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 
 

1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.1 กลยุทธ การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 (1) แผนงาน งบกลาง 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินสมทบระบบหลัก 
ประกันสุขภาพองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบ
หลักประกันสขุภาพ ในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.วังแดง  
 

220,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสาธารณสุข 
- สปสช. 
 

            

รวม 220,000               

 
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.1 กลุยุทธ การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 (2) แผนงาน สาธารณสุข 

 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รณรงคและปองกันโรค
ไขเลือดออกตําบลวังแดง 

1. จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออก 
2. จัดควํ่า กะลา ยางรถยนต 
3. ใหชุมชนและโรงเรียนมี
สวนรวมในการรณรงค 
 

150,000 เขต 
อบต.วังแดง 

- กอง
สาธารณสุข 
-สปสช.   
-รพ.สต. 

            

แบบ ผด.02 

 

 



  
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 

รณรงคปองกันโรคพิษสุนัข
บาภายใตโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 

1. ณรงคและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา ใหกับสุนัขและแมว 
2. รณรงคใหความรูแกผูท่ี
เปนเจาของสุนัขและแมว  
 

100,000 เขต 
อบต.วังแดง 

- กอง
สาธารณสุข 
- สปสช. 

            

3 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจาฯ  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 1,2,3,4, 
5,7,9,10,11,12  ตําบล
วังแดง 

100,000 หมูท่ี 1,2,3, 
4,5,7,9,10, 
11,12 ตําบล

วังแดง 

- กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 
- คณะกรรมการ
หมูบาน 

 

            

4 ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีของ 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรวลยัลักษณ
อัครราชกุมารีฯ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 2 , 3 , 5 , 6 
7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,12
ตําบลวังแดง 

100,000 หมูท่ี 2 , 3 , 
5 , 6, 7 , 8 , 
9 , 10 ,11 , 
12 ตาํบล    
วังแดง 

- กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 
- คณะกรรมการ
หมูบาน 
 

            

5 ปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจาฯ 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 1 , 4 , 6 
ตําบลวังแดง 

30,000 หมูท่ี 1 , 4 , 
6 ตําบล      
วังแดง 

- กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 
- คณะกรรมการ
หมูบาน 
 

            

6 รณรงคและแกไขปญหายา
เสพติด TO BE NUMBER 
ONE (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุน
ในหมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวด ี

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี 8 ตาํบล     
วังแดง 

10,000 หมูท่ี 8 ตําบล
วังแดง 

- กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 
- คณะกรรมการ
หมูบาน 
 

            

รวม 490,000               

 

 

 



  
 
 
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.2 กลยุทธ การสงเสริมและสนับสนุนชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติดเพ่ือใหเปนชุมชนเขมแข็งโดยบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน 

 (1) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดการแขงขันกีฬา อบต.
วังแดงคัพ  

เพ่ือจายเปนคาจดัการ
แขงขันกีฬา อบต.วังแดงคัพ  
 

30,000 เขต 
อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 
 

     
 

  
 

     

2 จัดการแขงขันตะกรอ     
วังหินสัมพันธ  

จัดการแขงขันตะกรอ 
วังหินสัมพันธ  
 

20,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-สํานักปลัดฯ             

รวม 50,000               

 
 
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.2 กลยุทธ การสงเสริมและสนับสนุนชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติดเพ่ือใหเปนชุมชนเขมแข็งโดยบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน 

 (2) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แขงขันกีฬา – กรีฑา
เยาวชนตําบลวังแดงตาน
ยาเสพตดิ  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
แขงขันกีฬา - กรีฑาเยาวชน
ตําบลวังแดงตานยาเสพติด 
ประจําปการศึกษา 2565 
 

30,000 
 

เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา             

รวม 30,000               

 

 

 



  
 
 
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.3 กลยุทธ การแกไขปญหาความยากจนและความเดือดรอนของประชาชน 

(1) แผนงาน สังคมสงเคราะห 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ/กิจกรรมดานการ
กุศลเพ่ือมนุษยธรรมของ
ก่ิงกาชาดอําเภอตรอน 

เพ่ือใชจายเปนเงินอุดหนุน
อําเภอตรอนในโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมทางดานการ
กุศลเพ่ือมนุษยธรรมของก่ิง
กาชาดอําเภอตรอน 
ประจําป 2566 
 

15,000 
 

เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 15,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 
 
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.4 กลยุทธ การสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ใหเปนตําบลท่ีนาอยู 
 (1) แผนงาน งบกลาง 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวมเทาน้ัน เชน โรค
ระบาด,ภัยแลง,ภัยหนาว 
แผนดินถลมฯ  

 

488,009 
 

เขต 
อบต.วังแดง 

 

- สํานักปลัดฯ             

รวม 488,009               

 
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.4 กลยุทธ การสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ใหเปนตําบลท่ีนาอยู 

(2) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน
เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และยา
เสพติด ชวงเทศกาล
สงกรานต (7 วันอันตราย)  

เพ่ือใชจายในโครงการจัดตั้ง
จุดบริการประชาชนเพ่ือ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และยาเสพติด ชวง
เทศกาลสงกรานต (7 วัน
อันตราย)  ป 2566 
 

11,100 
 

เขต  
อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 
 

            

 

 



  
 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 
 
 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน
เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และยา
เสพติด ชวงเทศกาลปใหม  
(7 วันอันตราย) 

เพ่ือใชจายในโครงการจัดตั้ง
จุดบริการประชาชนเพ่ือ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และยาเสพติด ชวง
เทศกาลปใหม  (7 วัน
อันตราย)  ป 2566 
 

11,710 
 

เขต  
อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ             

3 ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันไฟปาและหมอก
ควันในพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติ 

เพ่ือใชจายในโครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟ
ปาและหมอกควันในพ้ืนท่ีปา
สงวนแหงชาติ ประจําป 
2566 

11,840 เขต  
อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 
 

            

4 สงเสริมความรูเก่ียวกับสา
ธารณภัยและการปองกัน
ภัยแกประชาชน 

เพ่ือใชจายในโครงการสงเสรมิ
ความรูเก่ียวกับสาธารณภัย
และการปองกันภัยแก
ประชาชน 

12,000 เขต  
อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 
 

            

5 ชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีดานสาธารณ
ภัย 

เพ่ือใชจายโครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
ดานสาธารณภัย 

50,000 เขต  
อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 
 

            

6 ฝกอบรมการดับเพลิง
เบ้ืองตนและอพยพหนีไฟ
ใหกับขาราชการและ
พนักงาน องคการบริหาร
สวนตําบลวังแดง  
 

เพ่ืออบรมใหบุคลากรใน อบต.
วังแดง ความรูในเรื่องของการ
ปองกันและระงับอัคคภีัย 
 

20,000 เขต  
อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 
 

            

รวม 116,650               

 

 



  
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.5 กลยุทธ  การสงเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส 
 (1) แผนงาน งบกลาง 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
 

16,429,200 
 

เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เบ้ียยังชีพความพิการ  เบ้ียยังชีพความพิการ  
 

4,476,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  
 

180,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 21,085,200               

 
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.5 กลยุทธ  การสงเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส 
 (1) แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเสริมและพัฒนา
ผูสูงอายุตาํบลวังแดง 

เพ่ือใชจายในโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
ผูสูงอายุตาํบลวังแดง 
 

120,000 เขต 
อบต.วังแดง 

 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
 

            

รวม 120,000               

 
 
 

 

 



  
1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.6 กลยุทธ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 (1) แผนงาน - 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                
 

1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    1.7 กลยุทธ การสงเสริมและสนับสนุนยกยองบุคคลท่ีมีความประพฤติดี และทําความดีเพ่ือสังคม 
  (1) แผนงาน - 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                
 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม ไฟฟา น้ําประปา แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  การอุปโภค – บริโภค เพียงพอตอความตองการ  
     2.1  กลยุทธ การพัฒนาระบบบริการดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการใหท่ัวถึง 

(1) แผนงาน  - 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 
 

 



  
 

2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม ไฟฟา น้ําประปา แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  การอุปโภค – บริโภค เพียงพอตอความตองการ  
     2.2  กลยุทธ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะตาง ๆ ใหไดมาตรฐาน 

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กอสรางถนน คสล.ซอย 14 ถนน คสล.ซอย 14  หมูท่ี  6 
ตําบลวังแดง อําเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดติถ ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 225.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ลงลูกรังไหลทาง  พรอม
กอสรางทางเช่ือม 1 จุด พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 15.60 ตาราง
เมตร  รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
690.60 ตารางเมตร 

 

483,800 หมูท่ี  6 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

2 กอสรางถนน คสล.ซอย 2 
(เพ่ิมเติม) 

ถนน คสล.ซอย 2 (เพ่ิมเติม) 
หมูท่ี  7 ตําบลวังแดง 
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดติถ 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
720.00 ตารางเมตร 
 

489,900 หมูท่ี  7 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

 
 

 
 

 

 



  
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 กอสรางถนน คสล.ซอย
โรงเรียนบานหัวดานไป
หนองทิดพงษ พรอมวางทอ
ระบายนํ้า (เพ่ิมเตมิ) 

ถนน คสล.ซอยโรงเรียนบาน
หัวดานไปหนองทิดพงษ 
พรอมวางทอระบายนํ้า 
(เพ่ิมเติม) หมูท่ี  8 ตําบล     
วังแดง อําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทาง รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 720.00 ตาราง
เมตร 

489,100 หมูท่ี  8 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

4 กอสรางถนน คสล.สายบาน
นายขันชัย  บางโม 

ถนน คสล.สายบานนายขันชัย  
บางโมหมูท่ี  2  ตําบลวังแดง 
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดติถ 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
175.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
525.00 ตารางเมตร 
 

366,400 หมูท่ี  2 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

5 กอสรางถนน คสล.สายบาน
นายรุง - บานนายบุญเท่ียง 

ถนน คสล.สายบานนายรุง – 
บานนายบุญเท่ียง หมูท่ี  9 
ตําบลวังแดง อําเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดติถ ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 125.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ลงลูกรังไหลทาง  รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 500.00 ตาราง
เมตร 

333,900 หมูท่ี  9 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

 

 



  
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 กอสรางถนน คสล.สาย
รานบุญยกคาไม 

ถนน คสล.สายรานบุญยกคา
ไม หมูท่ี  4  ตําบลวังแดง 
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดติถ 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
690.00 ตารางเมตร 
 

489,100 หมูท่ี  4 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

7 กอสรางถนน คสล.สาย
ลานตากขาว 

ถนน คสล.สายลานตากขาว  
หมูท่ี  10 ตําบลวังแดง 
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดติถ 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
690.00 ตารางเมตร 
 

486,900 หมูท่ี  10 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

8 กอสรางถนน คสล.สายวง
แหวน ซอย 4 - ซอย 7 
(เพ่ิมเติม) 

ถนน คสล. สายวงแหวน ซอย 
4 - ซอย 7 (เพ่ิมเติม)  หมูท่ี  
1  ตําบลวังแดง อําเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดติถ ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ลงลูกรังไหลทาง รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 600.00 ตาราง
เมตร 
 

418,700 หมูท่ี  1 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

 

 



  
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตสาย อต.ถ.72-
002 จากซอย 4 ถึงวัดสัจ
จาฯ (ตอนท่ี 1) 

ถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟลทติก คอนกรีตสาย อต.ถ.
72-002 จากซอย 4 ถึงวัด
สัจจาฯ (ตอนท่ี 1) หมูท่ี  11 
ตําบลวังแดง อําเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดติถ ขนาดกวาง 
4.50 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร รวม
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,350.00 
ตารางเมตร 
 

568,900 หมูท่ี  11 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

10 กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตสาย อต.ถ.72-
002 ชวง กม.ท่ี 0+430 
ถึง กม.ท่ี 0+730 (ตอนท่ี 
2) 

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลท
ติก คอนกรีตสาย อต.ถ.72-
002 ชวง กม.ท่ี 0+430 ถึง 
กม.ท่ี 0+730 (ตอนท่ี 2) หมูท่ี 
3 ตําบลวังแดง อาํเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดกวาง 
4.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร รวมพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,350.00 ตาราง
เมตร 

 

568,900 หมูท่ี  3 
ตําบลวังแดง 

- กองชาง             

รวม 4,695,600               

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
     3.1  กลยุทธ การสงเสริม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีใหพรอมปฏิบัติงาน 

(1) แผนงาน  - 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 
3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
     3.2  กลยุทธ การสงเสริมพัฒนาผูนําชุมชนและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถภาพและคุณภาพในการทํางาน  

(1) แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ของคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถ่ิน พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจาํและ

พนักงานจาง อบต.วังแดง  

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

โครงการฝกอบรมและศึกษา

ดูงานของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน

สวนตําบล ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง อบต.     

วังแดง 

233,565 เขต 

อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 

 

            

2 อบรมเพ่ิมศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของ ผูนํา
ชุมชน อสม. อปพร. และ 
ชรบ. ตําบลวังแดง  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหกับผูนําชุมชน 
อสม. อปพร. และ ชรบ. 
ตําบลวังแดง 

452,940 เขต 

อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 

 

            

รวม 686,505               

 

 



  
 
3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
     3.2  กลยุทธ การสงเสริมพัฒนาผูนําชุมชนและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถภาพและคุณภาพในการทํางาน  

(2) แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาสตรตีําบลวังแดง เพ่ือเปนคาใชจายในการ
พัฒนาสตรีในพ้ืนท่ีตําบล 
วังแดง   
 

50,000 เขต  
อบต.วังแดง 

-กองสวัสดิการ
สังคม 

    
 

        

รวม 50,000               

 
3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
     3.2  กลยุทธ การสงเสริมพัฒนาผูนําชุมชนและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถภาพและคุณภาพในการทํางาน  

(3) แผนงาน  การศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ของคณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา และ

คณะกรรมการบรหิาร 

ศพด.อบต.วังแดง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และคณะกรรมการ
บริหาร ศพด.อบต.วังแดง 
 

50,000 เขต  
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา     
 

        

รวม 50,000               

 
 
 

 

 



  
 

3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
     3.3 กลยุทธ การบริหารงานดวยความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ (ITA)  ตรวจสอบได ปราศจากคอรัปชั่น และมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 

(1) แผนงาน  - 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 
 
3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
     3.4  กลยุทธ บริการสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

(1) แผนงาน  - 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



  
3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
    3.5 กลยุทธ  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 (1) แผนงาน งบกลาง 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

จายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน
จาง อบต.และพนักงานจาง 
(ถายโอน) หรืออ่ืน ๆ ท่ีเขา
ขายประเภทน้ี  
 

250,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-สํานักปลัดฯ             

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนเปนรายป
ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณท้ังป 
 

10,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-สํานักปลัดฯ 
 

            

3 เงินบําเหน็จลูกจาง 
ประจํา 

จายเปนเงินบําเหน็จลูกจาง 
ประจําท่ีพนจากราชการและ
มีสิทธ์ิไดรับบําเหน็จ 
 

270,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-สํานักปลัดฯ             

4 เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
(ก.บ.ท.) 

จายเขาเปนเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
จํานวนหน่ึงเปอรเซ็นต ของ
รายไดประจําปงบประมาณ 
  

519,998 เขต 
อบต.วังแดง 

-สํานักปลัดฯ             

รวม 1,049,998               

 
 
 

 

 



  
3.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
    3.5 กลยุทธ  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 (2) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดตั้งสถานท่ีกลางสําหรับ

ใชเปนศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน

ของ อปท.อําเภอตรอน 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน 

สําหรับคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการจดัตั้งสถานท่ี

กลางสําหรับใชเปนศูนย

ปฏิบัติ การรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน 

20,000 เขต 

อบต.วังแดง 

- สํานักปลัดฯ 

 

            

2 โครงการรณรงคสรางความ

เขาใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษี 

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ
รณรงคสรางความเขาใจ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี  

12,000 เขต 

อบต.วังแดง 

- กองคลัง 

 

            

รวม 32,000               

 

3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต. 
     3.6  กลยุทธ การสงเสริมความรูและการปองกันการทุจริต 

(1) แผนงาน  - 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 

 

 



  
 
4.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
     4.1  กลยุทธ การสงเสริมและยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(1) แผนงาน  การศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มหกรรมการจดัการศึกษา 

ศพด.อบต.วังแดง และ

แสดงความยินดีกับบัณฑิต

นอย  

เพ่ือใชจายในโครงการ

มหกรรมการจดัการศึกษา 

ศพด.อบต.วังแดง และแสดง

ความยินดีกับบัณฑิตนอย 

ประจําปการศึกษา 2565 

25,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา 
-ศพด.อบต. 
วังแดง 

            

2 สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 
 

923,100 เขต  
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา 
 
 

            

3 คาอาหารกลางวัน  
โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบล 
วังแดง 

เพ่ืออุดหนุนจายเปน
คาอาหารกลางวัน โรงเรยีน
ในพ้ืนท่ีตําบลวังแดง จํานวน 
5 โรงเรียน   

1,491,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา 
-โรงเรียนในพ้ืน 
ท่ีตําบลวังแดง  
จํานวน  5  โรง 
 

            

รวม 2,439,100               

 
 
 
 
 

 

 

 



  
4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
     4.1  กลยุทธ การสงเสริมและยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(2) แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันแมแหงชาติ  เพ่ือใชจายในโครงการวันแม

แหงชาติ ประจําป 2566 

20,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา 
-ศพด.อบต. 
วังแดง 

            

รวม 20,000               

 
4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
     4.2  กลยุทธ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

(1) แผนงาน  - 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
     4.3  กลยุทธ การสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน   
และวันสําคัญตางๆ   

(1) แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดงานประเพณไีหลแพ
ไฟเฉลมิพระเกียรติและ
พิธีขอบคุณพืชพันธุ
ธัญญาหารและสายนํ้า  

เพ่ือใชจายในโครงการจัดงาน
ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระ
เกียรติและพิธีขอบคณุพืชพันธุ
ธัญญาหารและสายนํ้า ประจาํป 
2565 
 

520,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา    
 

         

2 สงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมวันออก
พรรษาและการตักบาตร
เทโวโลหนะ 

เพ่ือใชจายในโครงสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันออก
พรรษาและการตักบาตรเทโว
โลหนะ  
 

30,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา 
-คณะกรรมการ
วัดวังแดง 3 

            

3 สนับสนุนงานนมสัการ
ปดทองหลวงพอโพธ์ิเย็น 

เพ่ือใชจายในโครงการสนับสนุน
งานนมัสการปดทองหลวงพอ
โพธ์ิเย็น 

20,000 เขต  
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา 
-คณะกรรมการ
วัดใหมโพธ์ิเย็น 

 
 

           

4 จัดงานพระราชพิธี และ
รัฐพิธี 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
งานพระราชพิธี และรัฐพิธี
ประจําปงบประมาณ 2566 

8,500 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา              

5 จัดงานประเพณไีหลแพ
ไฟเฉลมิพระเกียรติ และ
พิธีขอบคุณพืชพันธุธัญญ
หารและสายนํ้า 

เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน
งบประมาณจัดงานประเพณีไหล
แพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธี
ขอบคุณพืชพันธุธัญญหารและ
สายนํ้าอําเภอตรอน ประจําป 
2565 

15,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา              

 

 

 



  
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ออกรานและกิจกรรมของ
อําเภอตรอนสนับสนุน 
การจัดงานพระยาพิชัย
ดาบหักและงานกาชาด
จังหวัดอุตรดติถ 
 

เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนการจัด
งานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ  

35,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองการศึกษา              

รวม 628,500               

 
5.  ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     5.1  กลยุทธ การสงเสริม พัฒนา และสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

(1) แผนงาน  การเกษตร 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ เพ่ือใชจายในโครงการปลูก
ปาเฉลิมพระเกียรต ิ
 

9,980 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสงเสริม
การเกษตร 

            

2 เพาะและขยายพันธุหญา
แฝกตามแนวพระราชดําร ิ

เพ่ือใชจายในโครงการเพาะ
และขยายพันธุหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริ  
 

10,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสงเสริม
การเกษตร 
 

            

3 ปองกันรักษาปาไมบริเวณ
เขากก หมู 8  

เพ่ือใชจายในโครงการ
ปองกันดูแล รักษาปาไม
บริเวณเขากก หมู 8  
 

7,700 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสงเสริม
การเกษตร 
 

            

 
 
 

 
 

 



  
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อบรมและศึกษาดูงาน
ตามแนวพระราชดําร ิ

เพ่ือใชจายในโครงการอบรม
และศึกษาดูงานตามแนว
พระราช ดําร ิ
 

69,225 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสงเสริม
การเกษตร 
 

            

5 อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ือง มาจากพระราช 
ดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

เพ่ือใชจายในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ือง มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
 

20,000 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสงเสริม
การเกษตร 
 

            

6 สงเสริมการผลติสินคา
เกษตรปลอดภัย 
 

เพ่ือใชจายในโครงการ
สงเสริมการผลติสินคา
เกษตรปลอดภัย 
 

22,440 เขต 
อบต.วังแดง 

-กองสงเสริม
การเกษตร 
 

            

รวม 139,345               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



  
5.  ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     5.2  กลยุทธ การสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
(1) แผนงาน  สาธารณสุข 

 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

รณรงคคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชนโดย
กิจกรรม 3Rs 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 
3Rs 
 

30,000 
 

เขต 
อบต.วังแดง 

- กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 30,000               

 
6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  และสงเสริมรายไดของชุมชน 

     6.1  กลยุทธ การสงเสริมการจางงาน สรางรายได  สรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน  ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน   
(1) แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ 
ของประชาชนในตําบล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
ของประชาชนในตําบล 
 

25,000 เขต 
อบต.วังแดง 

- กองสวัสดิการ
สังคม 
 

            

รวม 25,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  และสงเสริมรายไดของชุมชน 

 

 



  
     6.2  กลยุทธ การสงเสริมและสนับสนุนความรูดานเทคโนโลยีใหกับเกษตรกรและสนับสนุน การผลิตและการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

(1) แผนงาน – 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 
6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  และสงเสริมรายไดของชุมชน 

     6.3  กลยุทธ การสงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ทฤษฎีใหม โคกหนองนาโมเดล 
(1) แผนงาน – 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 
6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  และสงเสริมรายไดของชุมชน 
     6.4  กลยุทธ การสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 

(1) แผนงาน – 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  และสงเสริมรายไดของชุมชน 

 

 



  
     6.5  กลยุทธ การสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(1) แผนงาน – 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 
6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  และสงเสริมรายไดของชุมชน 

     6.6  กลยุทธ การสงเสริมการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(1) แผนงาน – 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 
6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  และสงเสริมรายไดของชุมชน 

     6.7  กลยุทธ การสงเสริมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงทับกระดาน 
(1) แผนงาน – 
 

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                

 

 

 



สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 

 
สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566 
องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ 
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 
จํานวน

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของ 

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตรการสงเสรมิและพัฒนา
ดานสังคมและคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1.1 การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

แผนงานงบกลาง 1 1.67 220,000 0.68 -กองสาธารณสุข 
-สปสช. 

แผนงานสาธารณสุข 6 10.00 490,000 1.51 -กองสาธารณสุข 
-สปสช. 

1.2 การสงเสรมิและสนับสนุนชุมชนในการแกไขปญหายา
เสพติดเพ่ือใหเปนชุมชนเขมแข็งโดยบูรณาการรวมกับทุก
ภาคสวน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 3.33 50,000 0.15 -สํานักปลัดฯ 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 1.67 30,000 0.09 -กองการศึกษาฯ 

1.3 การแกไขปญหาความยากจนและความเดือดรอนของ
ประชาชน 

แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.67 15,000 0.05 -กองสาธารณสุข 

1.4 การสงเสรมิการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัตาง ๆ 
ใหเปนตําบลท่ีนาอยู 

แผนงานงบกลาง 1 1.67 488,009 1.69 -สํานักปลัดฯ 
 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

6 10.00 116,650 0.36 -สํานักปลัดฯ 
 

1.5 การสงเสรมิและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ      
ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส 
 

แผนงานงบกลาง 3 5.00 21,085,200 64.85 -กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

1 1.67 120,000 0.37 -กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผด.01 



 
ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ 

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 
จํานวน

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของ 

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 1.6 การสงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี
 

- - - - - - 

1.7 การสงเสรมิและสนับสนุนยกยองบุคคลท่ีมีความ
ประพฤติดี และทําความดีเพ่ือสังคม 

- - - - - - 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคม ไฟฟา นํ้าประปา 
แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรการอุปโภค – 
บริโภค เพียงพอตอความตองการ   

2.1 การพัฒนาระบบบริการดานสาธารณูปโภค และดาน
สาธารณูปการใหท่ัวถึง 

- - - - - - 

2.2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการ
สาธารณะตาง ๆ ใหไดมาตรฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

10 16.67 4,695,600 14.44 - กองชาง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง 
การปกครอง และการบรหิารงาน อบต. 
 

3.1 การสงเสรมิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีใหพรอมปฏิบัติงาน 

- - - - - - 

3.2 การสงเสรมิพัฒนาผูนําชุมชนและบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถภาพและคณุภาพในการ
ทํางาน  
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 3.33 686,505 2.11 -สํานักปลัดฯ 
 

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

1 1.67 50,000 0.15 -กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 1 1.67 50,000 0.15 -กองการศึกษาฯ 
3.3 การบริหารงานดวยความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ 
(ITA)  ตรวจสอบได ปราศจากคอรัปช่ัน และมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 
 

- - - - - - 

3.4 บริการสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐานตามท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 

- - - - - - 

 



 
ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ 

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 
จํานวน

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของ 

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 3.5 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง 4 6.67 1,049,998 3.23 -สํานักปลัดฯ 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 3.33 32,000 0.10 -สํานักปลัดฯ 
-กองคลัง 

3.6 การสงเสรมิความรูและการปองกันการทุจริต - - - - - - 
4. ยุทธศาสตรการสงเสรมิและพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

4.1 การสงเสริมและยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

แผนงานการศึกษา 3 5.00 2,439,100 7.50 -กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 1.67 20,000 0.06 -กองการศึกษาฯ 

4.2 การสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหแกสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

- - - - - - 

4.3 การสงเสรมิและสนับสนุนการเผยแพรคณุธรรมทาง
ศาสนา อนุรักษ สืบสานศลิปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัน
สําคัญตาง ๆ   

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

6 10.00 628,500 1.94 -กองการศึกษาฯ 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1 การสงเสรมิ พัฒนา และสนับสนุนการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

แผนงานการเกษตร 6 10.00 139,345 0.43 -กองสงเสริม
การเกษตร 

5.2 การสงเสรมิและสนับสนุนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข 1 1.67 30,000 0.09 -กองสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
การทองเท่ียว  และสงเสรมิรายไดของ
ชุมชน 

6.1 การสงเสริมการจางงาน สรางรายได  สรางอาชีพ
ใหกับประชาชนในทองถ่ิน  ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน   

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

1 1.67 25,000 0.08 -กองสวัสดิการ
สังคม 

6.2 การสงเสริมและสนับสนุนความรูดานเทคโนโลยีใหกับ
เกษตรกรและสนับสนุน การผลิตและการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

- - - - - - 

6.3 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ทฤษฎีใหม โคกหนองนาโมเดล 

- - - - - - 



 
ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ 

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 
จํานวน

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของ 

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 6.4 การสงเสรมิกลุมอาชีพตางๆ - - - - - - 
6.5 การสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวและ
แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

- - - - - - 

6.6 การสงเสริมการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

- - - - - - 

6.7 การสงเสริมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติบึงทับกระดาน 

- - - - - - 

รวม   60 100 32,460,907 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




	แผนดำเนินงาน2566
	แผนการดำเนินงาน 2566 บทนำ
	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

	แผนดำเนินงานปี 2566
	1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
	หมู่ที่ 1,2,3,
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,
	4,5,7,9,10,
	5,7,9,10,11,12  ตำบลวังแดง
	หมู่ที่ 2 , 3 , 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10 ,11 , 12 ตำบล    วังแดง
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 , 3 , 5 , 6 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,12ตำบลวังแดง
	หมู่ที่ 1 , 4 , 6 ตำบล      วังแดง
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 , 4 , 6 ตำบลวังแดง
	หมู่ที่ 8 ตำบลวังแดง
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล     วังแดง
	รวม
	จัดการแข่งขันตะกร้อ
	วังหินสัมพันธ์ 
	รวม
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เบี้ยยังชีพความพิการ 
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
	ประจำที่พ้นจากราชการและมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ
	จ่ายเข้าเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ของรายได้ประจำปีงบประมาณ
	เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพาะและขยายพันธุ์หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 
	เพื่อใช้จ่ายในโครงการป้องกันดูแล รักษาป่าไม้บริเวณเขากก หมู่ 8 
	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราช ดำริ
	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 3Rs
	รวม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบล
	รวม

	ผด.01

	011

