
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************************************* 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  

เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพ่ือ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู  
     "ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ชุบชีวีสิ่งแวดล้อม พร้อม
ต้อนรับผู้มาเยือน " 
 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภ ู
     พันธกิจที่ ๑ จัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตร และการปูองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ า  
     พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการเกษตรปลอดภัย การผลิต การแปร
รูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและช่องทางการตลาด  
     พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา นันทนาการ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  
     พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ก าจัดและลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  
     พันธกิจที ่๕ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การเกษตร ศาสนา วิถีชีวิต และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในท้องถิ่น  



๒ 
 

     พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภูได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรปลอดภัย สินค้า ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยของประชาชน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลพ้ืนฐาน 
 
ง. การวางแผน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
     องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการ
ที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 
จ า

นว
น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

40 57,228,600 40 97,377,000 63 72,857,000 91 128,084,000 31 71,427,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร
ปลอดภัย สินค้า 
ผลิตภณัฑ์และการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

8 20,670,000 8 400,000 7 480,000 4 480,000 2 250,000 



๓ 
 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

จ า
นว

น 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
การกีฬา และ
นันทนาการ 

50 8,183,000 44 11,582,070 56 9,462,400 49 9,432,200 55 11,344,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และความปลอดภัยของ
ประชาชน 

6 380,000 6 390,000 8 796,200 12 813,900 7 951,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

7 826,000 7 1,096,000 7 982,000 7 992,000 7 992,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

34 24,493,000 35 24,408,000 39 25,654,000 39 28,762,000 29 27,012,000 

รวม 145 111,780,600 140 135,253,070 180 110,231,600 202 168,564,100 131 111,976,700 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 58 โครงการ งบประมาณ 30,401,263 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรปลอดภัย สินค้า ผลิตภัณฑ์และการ
ท่องเที่ยว 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

29 5,068,733 



๔ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยของ
ประชาชน 

4 359,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4 90,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล  

21 24,883,530 

รวม 58 30,401,263 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

200,600.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นเสริมพัมนา
การเด็ก และเพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน
ได้อย่างมตีุณภาพและ
เหมาะสมกับเด็ก 

วัสดุการศึกษา สื่อ
การเรยีนการสอน 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

2.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าอาหารกลางวัน 

607,110.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ
อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

อาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ทั้ง ๒ แห่ง 

3.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล และเด็ก 
ป.๑ ถึง ป.๖ ของ
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัง
ชมภู 

2,641,800.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรยีน 

อุดหนุนเงินอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

4.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ครู 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก ผูดู้แล
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครู ผู้ช่วยครผูู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเด็กทุก
คน พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีของกอง
การศึกษาฯ 
จ านวน ๑๕ คน 



๕ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

5.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัง
ชมภู 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณรอบอาคารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชมภูใหส้วยงาม 
น่าอยู่และเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สงักัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
วังชมภู ท้ัง ๒ แห่ง 

6.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 40,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กเล็กส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ 
แห่ง 

ที่นอน ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าเช็ดหน้า แปรงสี
ฟัน แก้วน้ า 

7.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการรณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

200,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปูองกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่

พ่นสารเคมีก าจัด
ตัวแก่ของยุงลาย 
จ านวน ๑๓ 
หมู่บ้าน จ านวน ๔ 
ครั้ง 

8.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

จัดซื้อทรายอะเบทและ
น้ ายาพ่นยุงลาย 

320,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อก าจัดยุงลายและตัว
อ่อน 

จัดซื้อทรายอะเบท 
จ านวน ๓๐ ถัง 
และจัดซื้อน้ ายา
พ่นยุง จ านวน 
๑๖๘ ขวด 

9.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

90,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปูองกันและควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
และลดการติดต่อของโรค
ในพื้นที่ ส ารวจข้อมูล
จ านวนสุนัข/แมว 

สุนัข/แมวไดร้ับ
การฉีดวัคซีน
ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวน 
๓,๐๐๐ ตัว 

10.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพปูองกันโรคไม่
ติดต่อและปูองกัน
ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
โรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า 
 
 
 
 
 

15,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

ให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันโรคไมต่ิดต่อและ
ปูองกันปัญหาเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อ โรคระบาด 
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 

ประชาชนในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๖๐ คน 



๖ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

11.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก 

88,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ความรู้แก่ อสม. 
และประชาชนให้มี
ความรู้ในการตรวจหา
มะเร็งเต้านม มะเร็งปาก
มดลูกเบื้องต้น และการ
ปฏิบัติตัวเมื่อเป็นมะเร็ง
เต้านมและความผดิปกติ
ของเซลล์มะเร็งปาก
มดลูก 

อบรม อสม.และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จ านวน ๖๕๐ คน  

12.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค ์

51,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ความรู้แก่ อสม.
และประชาชนให้มี
ความรู้ในการสาธารณสุข
มูลฐาน การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

อบรม อสม.และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จ านวน ๑๘๐ คน  

13.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

121,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ความรู้แก่ อสม.
และแม่บ้านในการ
เสรมิสร้างสติปญัญาของ
เด็กให้เตม็ศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชากรทุกกลุ่มวัย
โดยการขจัดปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนใหห้มด
ไปจากประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน 

อบรม อสม.และ
แม่บ้านในพ้ืนท่ี 
จ านวน ๑๘๐ คน  

14.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชมภ ู

238,883.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชน
ในพื้นที่ 

สนับสนุน
งบประมาณให้
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังชมภ ู

15.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 
 
 
 

โครงการจ้างเหมา
ส ารวจข้อมลูจ านวน
สุนัข/แมว 

27,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปูองกันและควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
และลดการติดต่อของโรค
ในพื้นที่ ส ารวจข้อมูล
จ านวนสุนัข/แมว 

ทราบจ านวน
ประชากรสุนัข/
แมว ในพื้นที่ 



๗ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

16.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

จ้างเหมารถรับ-ส่ง 
นักเรียนผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่ห่างไกล 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเดินทางมา
โรงเรียนให้แก่นักเรียนที่
มีบ้านอยู่ไกลและมีฐานะ
ยากจน 

รถรับส่งนักเรียน 

17.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างเสริมการออก
ก าลังกาย และสรา้ง
ความสามัคคีให้เด็กเล็ก
ในพื้นที่ 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๑๐๐ คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

18.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
ประจ าป ี

5,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษาให้คงอยูส่ืบไป 

ประชาชนในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๑๐๐ คน 

19.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมมะ 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลวังชมภู 
จ านวน ๖๐ คน 

20.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการวันผู้สูงอายุ
และสบืสานงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจ าป ี

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๒๐๐ คน 

21.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ประชาชนในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๕๐๐ คน 

22.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

วันเด็กแห่งชาต ิ 100,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
ร่วมกัน สรา้งความ
สามัคคี กล้าแสดงออก 

เด็กในต าบลวัง
ชมภู จ านวน ๓๐๐ 
คน 

23.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และนันทนาการ 

โครงการงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๓๐๐ คน 



๘ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

24.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงษานุวงศ์
ฯ 

ประชาชนในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๓๐๐ คน 

25.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงษานุวงศ์
ฯ 

ประชาชนในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๓๐๐ คน 

26.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชมภู (ค่า
หนังสือเรียน) 

23,600.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนอายุ 
3-5 ปี มีโอกาสได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
อย่างเท่าเทียม 

หนังสือเรียน
ส าหรับเด็ก
นักเรียนอายุ 3-5 
ปี 

27.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชมภู (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

23,600.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนอายุ 
3-5 ปี มีโอกาสได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
อย่างเท่าเทียม 

อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็ก
นักเรียนอายุ 3-5 
ปี 

28.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชมภู (ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน) 
 
 
 

35,400.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนอายุ 
3-5 ปี มีโอกาสได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
อย่างเท่าเทียม 

เครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับ
เด็กนักเรยีนอายุ 
3-5 ปี 



๙ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชมภู (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

50,740.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนอายุ 
3-5 ปี มีโอกาสได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
อย่างเท่าเทียม 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน จ านวน ๔ 
กิจกรรม ส าหรับ
เด็กนักเรยีนอายุ 
3-5 ปี 

30.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน สังคม 
และความปลอดภัยของ
ประชาชน 

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์ ฯลฯ 

70,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางช่วงเทศกาลปี
ใหม่สงกรานต์ ฯลฯ 

จุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่
สงกรานต ์

31.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน สังคม 
และความปลอดภัยของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร. 

69,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร. 
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ได้ 

อปพร.ในพื้นที่ 
จ านวน ๕๐ คน 

32.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน สังคม 
และความปลอดภัยของ
ประชาชน 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเตรียมการปูองกัน
และแก้ไขปญัหาสาธารณ
ภัยในพื้นที ่

จัดซื้อวัสดปุูองกัน
และแก้ไขปญัหา
สาธารณภัย เช่น 
กระสอบ ทราย 

33.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน สังคม 
และความปลอดภัยของ
ประชาชน 

โครงการแกไ้ขปัญหา
ภัยแล้ง 

200,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ประสบภัยแล้ง 
จ านวน ๔,๐๐๐ 
ครัวเรือน 

34.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติฯ และวัน
ส าคัญต่างๆ 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
รักษ์ปุาและสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเชียวใน
พื้นที ่

35.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการบ ารุงดูแล
รักษาต้นไม้ที่ปลูกตาม
แนวพระราชเสาวนีย์ฯ  

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้
ที่ปลูก ให้เติบโตแข็งแรง 

ตัดหญา้ ดูแลรักษา
ต้นไม้ที่ปลูกตาม
โครงการต่างๆ 
จ านวน ๑ ครั้ง 



๑๐ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

36.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในท้องถิ่นให้คงอยู่ 

อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในท้องถิ่น 
จ านวน ๕๐ ชนิด 

37.  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อลดปรมิาณขยะใน
พื้นที ่

การคัดแยกขยะใน
พื้นที ่

38.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการบุคคลดเีด่น
แต่ละสาขาวิชาชีพ พ่อ
ดีเด่น  

93,300.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้าง ผลักดัน
ให้บุคคลแตล่ะสาขา
วิชาชีพมีการพัฒนา
ตนเอง มีความตั้งใจใน
การปฏิบัตตินให้เป็นคนดี
ต่อสังคม เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ 

บุคคลดเีด่น 
จ านวน ๓ คน 

39.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน 

18,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ทราบความพึง
พอใจ ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานจากประชาชน
ในพื้นที่ 

ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร้อยละ ๘๐ 

40.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

ค่าบริการเช่าพ้ืนท่ี
เว็บไซตส์ าหรับการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์การ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
และข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
ที่ส าคัญต่อประชาชน 

พืน้ท่ีเว็บไซต์
ส าหรับการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ อบต. 

41.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  
 
 
 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษรีายได้ของ 
อบต. 

5,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนในการช าระ
ภาษีประจ าป ี

จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น 



๑๑ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมมือใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 

16,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมมือในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ ์

อุดหนุน
งบประมาณตาม
โครงการ 

43.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

450,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและ
ผู้บริหารท้องถิน่ 

44.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานเจ้าหน้าที ่

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฎิบัติงาน ให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จ านวน ๘๐ คน 

45.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฏหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

30.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปกิบัติงาน ให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวน 
๓๐ คน 

46.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการช่วยเหลือผู้
ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผูไ้ร้ที่พึ่ง 

50,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากจน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผูไ้ร้ที่
พึ่งในพื้นที่ 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการและผู้ไร้ที่พึ่ง
ในต าบลวังชมภู 
จ านวน ๓๐ คน 

47.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการซ่อมแซมปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
คนพิการ ผู้สูงอาย ุ

50,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ คนพิการ 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 

ปรับ
สภาพแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ คนพิการ 
ผู้สูงอายุในต าบล
วังชมภู จ านวน ๒ 
คน 
 



๑๒ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

48.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอาย ุ

10,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสที่ติดบ้านติด
เตียงไม่สามารถไปไหนได ้

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสที่ติด
บ้านติดเตียงไม่
สามารถไปไหนได้ 
จ านวน ๓๐ คน 

49.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 19,056,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

50.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,867,200.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้
พิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

51.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 120,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที่
รับผิดชอบ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

52.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการทบทวนและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

5,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนของหมู่บ้าน 
เพื่อน าไปสู่แผนพัฒนา
ของ อบต. 

แผนชุมชน/
หมู่บ้าน จ านวน 
๑๓ หมู่บ้าน 

53.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาดา้น
การเมือง และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต าบลวังชมภ ู

40,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในต าบล
วังชมภู -เพื่อใหม้ีรายได้
เพิ่ม  

ประชาชนในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๕๐ คน 

54.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาดา้น
การเมือง และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ
ต าบลวังชมภ ู

20,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 

อบรมผูสู้งอายุ 
จ านวน ๕๐ คน 



๑๓ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

55.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการค่ายครอบครัว
สามวัย 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้กับครอบครัวที่มีความ
เสี่ยงในพื้นที ่

อบรมตัวแทน
ครอบครัวในต าบล
วังชมภู ๕๐ คน 

56.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูส้ าหรับผูสู้งอายุ
และบุคคลที่เข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ (โรงเรียน
เสรมิสร้างสุขผูสู้งอายุ
ต าบลวังชมภู) 

1,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเสรมิสร้างการพัฒนา
ตนเองและการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของผูสู้งอายุ
และผูเ้ข้าสู่วยัผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล
วังชมภู จ านวน 
๑๐๐ คน 

57.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านอาชีพแก่
เด็กและเยาวชน สภา
เด็กและเยาวชนต าบล
วังชมภู 

22,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ดานอาชีพแก่เด็กและ
เยาวชน สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลวังชมภ ู

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลวังชมภู 
จ านวน ๕๐ คน 

58.  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

โครงการให้ความรูส้ิทธิ
คนพิการ 

20,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ รู้
สิทิสวสดัิการที่จะได้รับ
จากภาครัฐ และเข้าถึง
บริการตามสิทธิได้อย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมทุกด้าน 

คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการใน
ต าบลวังชมภู 
จ านวน ๕๐ คน 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จ านวนเงิน 28,730,893 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 11,947,642 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร
ปลอดภัย สินค้า ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ 

6 2,141,880.50 6 2,141,880.50 



๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และความปลอดภัยของประชาชน 

1 34,845.00 1 34,845.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม      

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

8 9,786,916.56 7 9,770,916.56 

รวม 15 11,963,642.06 14 11,947,642.06 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และนันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ประเภทค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

200,600.00 200,600.00 200,600.00 0.00 

2. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และนันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ประเภทค่าอาหาร
กลางวัน 

607,110.00 315,000.00 315,000.00 292,110.00 

3. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และนันทนาการ 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1-ป.6 
ของโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังชมภ ู

2,641,800.00 1,323,000.00 1,323,000.00 1,318,800.00 

4. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และนันทนาการ 

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

320,000.00 56,400.00 56,400.00 263,600.00 



๑๕ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณ ีการ
กีฬา และนันทนาการ 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

238,883.00 238,882.50 238,882.50 0.50 

6. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และนันทนาการ 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

27,000.00 7,998.00 7,998.00 19,002.00 

7. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และความปลอดภัย
ของประชาชน 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์ ฯลฯ 

70,000.00 34,845.00 34,845.00 35,155.00 

8. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง และการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงาน 

93,300.00 17,139.00 17,139.00 76,161.00 

9. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง และการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

18,000.00 16,000.00 0.00 2,000.00 

10. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง และการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษรีายได้
ของ อบต. 

5,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 

11. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง และการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
 
 
 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 



๑๖ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

12. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง และการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

450,000.00 445,877.56 445,877.56 4,122.44 

13. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง และการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 19,056,000.00 7,338,400.00 7,338,400.00 11,717,600.00 

14. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง และการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

4,867,200.00 1,923,000.00 1,923,000.00 2,944,200.00 

15. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง และการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล  

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

120,000.00 27,500.00 27,500.00 92,500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

31 71,427,000.00 - - 
    

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร
ปลอดภัย สินค้า ผลิตภัณฑ์
และการท่องเท่ียว 

2 250,000.00 - - 
    

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 
และนันทนาการ 

55 11,344,200.00 29 5,068,733.00 6 2,141,880.50 6 2,141,880.50 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการจัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และความปลอดภยัของ
ประชาชน 

7 951,500.00 4 359,000.00 1 34,845.00 1 34,845.00 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

7 992,000.00 4 90,000.00 
    

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาดา้นการเมือง 
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  

29 27,012,000.00 21 24,883,530.00 8 9,786,916.56 7 9,770,916.56 

รวม 131 111,976,700.00 58 30,401,263.00 15 11,963,642.06 14 11,947,642.06 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภูทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
 
 



๑๘ 
 

 
     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 
 
 

       ชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ 
   (นายชัยอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


