
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 70,800        หมู่ท่ี1 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านนาระยะ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

2 67,320 หมู่ท่ี2 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านห้วยร่วม อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

3 311,600      หมู่ท่ี 3 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านปรางค์ อุตสาหกรรม

มะค่า และการโยธา
ต้าบลวังทอง

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย 1 บ้านนาระยะ 
หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านโนน บ้านห้วยร่วม 
หมู่ท่ี 2

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตรสายน ้าตกซับไม้แดง 
บ้านปรางค์มะค่า หมู่ท่ี 3

โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบดอัดแน่น ความกว้าง
 4 เมตร ความยาว 1,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร มี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.

โดยเกรดดินเดิมแล้วบดอัดแน่น ความกว้าง 3 เมตร 
ความยาว 900  เมตร มีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร

ระยะทาง 41.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทรายรอง 0.05 
เมตรตามแบบมาตรฐานงานทางส้าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ-2-201และแบบเลขท่ี 
ทถ-2-202

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.

ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

4 311,600      หมู่ท่ี 6 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านซับชมภุ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

5 239,700 หมู่ท่ี 7 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านนาทุ่งใหญ่ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

6 220,000      หมู่ท่ี 8 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านห้วยหินฝน อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านซับชมภู
 สายบ้านนายณรงค์-นายสมพอ 
หมู่ท่ี6 บ้านซับชมภู

ระยะทาง145 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หนา0.15 เมตร ทรายรอง 0.05 เมตร

โครงกำร/กิจกรรม 
พ.ศ.2564

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โดยยกระดับถนนดิน ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 
400 เมตร ความสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร มีปริมาตรคิวดิน
 ไม่น้อยกว่า 1,280 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น
 กว้าง 4 เมตร ความยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวัดป่าภักดีชุมพลบ้าน
ห้วยหินฝน หมู่ท่ี 8

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย 2-3 บ้านนาทุ่ง
ใหญ่ หมู่ท่ี 7

โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร  ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 เมตร

งบประมำณ
พ.ศ.2563
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

7 80,000        หมู่ท่ี 9 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านเนินทราย อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

8 230,000      หมู่ท่ี 10 แผนงาน

(งบ อบต.) บ้านหินดาด อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

9 180,000      หมู่ท่ี 11 แผนงาน

(งบ อบต.) บ้านผาทอง อุตสาหกรรม
ต้าบลวังทอง และการโยธา

10 40,000        หมู่ท่ี 11 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านผาทอง อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลักผาทอง - หินดาด 
บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11

โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 21
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 เมตร

โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 39
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

 โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
200 เมตร หนา 4 เซนติเมตร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต รหัสสายทางหลวง ชย.ถ. 
113-03 สายหลักหินดาด - ผา
ทอง    บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10

 โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
200 เมตร หนา 4 เซนติเมตร

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต รหัสสายทางหลวง ชย.ถ. 
113-08 ซอยมงคล บ้านผาทอง 
หมู่ท่ี 11

งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลักเนินทราย บ้านเนิน
ทราย หมู่ท่ี 9

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.

ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

11 85,000 หมู่ท่ี12 แผนงาน

(งบ อบต.) บ้านน้้าตก อุตสาหกรรม
นางค้า และการโยธา

ต้าบลวังทอง

12 270,000 หมู่ท่ี13 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านซับใหญ่ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

13 424,000      แผนงาน
(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

และการโยธา

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงกำร/กิจกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก อาคารส้านักงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวังทอง

โดยร้ือทางเดิม แล้วลงลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง 4 
เมตร ความยาว 473 เมตร ความสูงเฉล่ีย 0.10 เมตร
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 189.2 ลบ.ม.

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

ดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร  ลูกรังหนา 0.10 เมตรทรายรอง 0.05 เมตร

อาคาร
ส้านักงาน
องค์การ

บริหารส่วน
ต้าบลวังทอง

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร สายน้้าตก-ล้าสนธิบ้าน
น้้าตกนางค้า หมู่ท่ี 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก อาคาร
ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง จ้านวน 4 
จุด จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ความยาว88 เมตร 
ความหนา 0.10 เมตร จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ความยาว 35 เมตร ความหนา 0.10 เมตรจุดท่ี 3 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 13 เมตร ความหนา 
0.15 เมตรจุดท่ี 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 11 
เมตร ความหนา 0.10 เมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัก-หน่วยอนุรักษ์ บ้าน
ซับใหญ่ หมู่ท่ี 13



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้้า

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

16 419,000 แผนงาน
(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

และการโยธา

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โดยก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ข้างอบต.วังทอง(จ้านวน
  2  จุด) จุดท่ี 1 ขนาดลานกว้าง  15  เมตร  ความ
ยาว  28 เมตร  ความหนา  0.15  เมตรจุดท่ี 2 
ขนาดลานกว้าง  13  เมตร  ความยาว  28  เมตร  
ความหนา  0.15  เมตร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง
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งบประมำณ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
อาคารส้านักงานอบต.วังทอง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

อาคาร
ส้านักงาน
องค์การ

บริหารส่วน
ต้าบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 37,800 หมู่ท่ี1 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านนาระยะ งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

2 18,900        หมู่ท่ี 2 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านห้วยร่วม งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1

 โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส้าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 'ท่ี
โคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง
 1.5"x5.60 เมตร  จ้านวน 2  ต้น

โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านห้วยร่วมหมู่ท่ี 2

โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม
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พ.ศ.2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 37,800 หมู่ท่ี3 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านปรางค์มะค่า งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

4 37,800        หมู่ท่ี4 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านวังใหญ่ งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 
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โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส้าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 'ท่ี
โคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง
 1.5"x5.60 เมตร  จ้านวน 2  ต้น

โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านวังใหญ่ หมู่ท่ี4

โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม

 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านปรางค์มะค่า หมู่ท่ี
 3



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.

ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

5 37,800 หมู่ท่ี5 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านหนอง งานไฟฟ้าและ

ตะเคียน ถนน

ต้าบลวังทอง

6 37,800        หมู่ท่ี6 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านซับชมภู งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านหนองตะเคียน 
หมู่ท่ี 5

 โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส้าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 'ท่ี
โคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง
 1.5"x5.60 เมตร  จ้านวน 2  ต้น

โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านซับชมภู หมู่ท่ี 6

โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

7 37,800 หมู่ท่ี7 กองช่าง

(งบ อบต.) บ้านนาทุ่งใหญ่ งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

8 37,800        หมู่ท่ี 8 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านห้วยหินฝน งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7

 โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส้าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 'ท่ี
โคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง
 1.5"x5.60 เมตร  จ้านวน 2  ต้น

โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านห้วยหินฝน หมู่ท่ี 8

โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 37,800 หมู่ท่ี9 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านเนินทราย งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

10 37,800        หมู่ท่ี 10 กองช่าง

(งบ อบต.) บ้านหินดาด งานไฟฟ้าและ
ต้าบลวังทอง ถนน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

-19-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมติดต้ังบ้านเนินทราย หมู่ท่ี 9

 โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส้าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 'ท่ี
โคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง
 1.5"x5.60 เมตร  จ้านวน 2  ต้น

โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10

โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

11 37,800 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านผาทอง งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

12 37,800        หมู่ท่ี 12 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านน้้าตกนางค้า งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมติดต้ังบ้านผาทอง หมู่ท่ี 11

 โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส้าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 'ท่ี
โคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง
 1.5"x5.60 เมตร  จ้านวน 2  ต้น

โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ัง บ้านน้้าตกนางค้า หมู่ท่ี
 12

โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

13 37,800 หมู่ท่ี 13 กองช่าง
(งบ อบต.) บ้านซับใหญ่ งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

14 112,800      ศพด.นาระยะ กองช่าง
(งบ อบต.) ศพด.ปรางค์มะค่า งานไฟฟ้าและ

ศพด.ห้วยหินฝน ถนน

 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ้านวน 2 ชุด 
พร้อมติดต้ังบ้านซับใหญ่ หมู่ท่ี 13

 โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว 
สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน C155 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่า
เซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล Solar 
Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ้านวน  2 
 ชุด'   เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์
วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส้าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 'ท่ี
โคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง
 1.5"x5.60 เมตร  จ้านวน 2  ต้น

โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์รอบบริเวณ   ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลวังทอง จ้านวน 3 ศูนย์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ่ึง
ประกอบไปด้วย ศพด.บ้านนาระยะ ม.1 ศพด.บ้าน
ห้วยหินฝน ม.8 และ ศพด.บ้านปรางค์มะค่า ม.3 โดย
ติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 400 วัตต์
 พร้อมชุดขาเหล็กยึด ขนาด 150 ซม.ราคาชุดละ 
4,700 บาท จ้านวน 24 ชุดติดต้ังภายในศูนย์ๆละ 8 
ชุด จ้านวน3 ศูนย์

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ล ำดับ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

15 470,000 หมู่ท่ี 1-13 กองช่าง
(งบ อบต.) ในเขตพ้ืนท่ี งานไฟฟ้าและ

ต้าบลวังทอง ถนน

-22-

พ.ศ.2564

โครงการจัดซ้ือชุดโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 
วัตต์ พร้อมติดต้ังในเขตพ้ืนท่ีต้าบล
วังทอง จ้านวน ๑๐๐ ชุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
 ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์  พร้อมชุดขาเหล็ก
ยึดเสาไฟฟ้าขนาด 2 น้ิว ยาว 150 ซม.พร้อมอุปกรณ์1
 ชุด จ้านวน 100 จุด พร้อมติดต้ัง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ.2563



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลอดไป
2'2 แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 30,000        ต้าบลวังทอง งานเกษตร
(งบ อบต.)

2 20,000        อบต.วังทอง งานเกษตร
(งบ อบต.)

3 100,000      อบต.วังทอง งานเกษตร
(งบ อบต.)

4 เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย 20,000        อบต.วังทอง งานเกษตร
เก่ียวกับการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าอุปกรณ์ (งบ อบต.)
ค่าวิทยากร ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนา
สมุนไพรท้องถ่ิน

-23-

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)อบต.วังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
อบต.วังทองโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการเล้ียงไก่ไข่
ไอโอดีน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

โครงการเล้ียงไก่ไข่ไอโอดีน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีอบรม 



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลอดไป
2'2 แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.

ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

5 30,000 ต้าบลวังทอง งานเกษตร

(งบ อบต.)

6 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม 30,000        ต้าบลวังทอง งานเกษตร

พระเกียรติ (งบ อบต.)

7 50,000 ต้าบลวังทอง งานเกษตร

(งบ อบต.)

8 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม 30,000        ต้าบลวังทอง งานเกษตร

พระเกียรติ (งบ อบต.)

9 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการดังกล่าว 10,000        ต้าบลวังทอง สวัสดิการฯ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (งบ อบต.)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่วิทยากร ค่า
สถานท่ี ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดโครงการ

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอปกรณ์ ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่วิทยากร ค่า
สถานท่ี ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดโครงการ

โครงการส่งเสริมอาชีพการท้าผ้ามัด
ย้อม

โครงกำร/กิจกรรม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

พ.ศ.2564
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2563
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้

3.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 3.1  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 จัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน 50,000 ท่ีว่าการอ้าเภอ ศาสนา

สัมพันธ์ ประจ้าปีงบประมาณ กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  ประจ้าปีงบประมาณ 2564 (งบ อบต.) ภักดีชุมพล วัฒนธรรมและ

2564 นันทนาการ

2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการด้าเนินการต่างๆ 50,000  13  หมู่บ้านใน ศาสนา

(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม 



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาเด็กและเยาวชนต้าบลวังทอง 10,000  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง

2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 20,000  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง (งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง

3 20,000  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง

4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการด้าเนิน 5,000  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
โครงการ (งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง

5 100,000       13  หมู่บ้านใน
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ 
สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้

โครงการสตรีจิตอาสารักษา
ส่ิงแวดล้อม
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564

เพ่ือให้ผู้สูงอายุท้ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความสัมพันธ์กับลูกหลาน

พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสภา
เด็กและเยาวชนต้าบลวังทอง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตต้าบล
วังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563
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แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม 



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 12,360,000  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง (งบกลาง)

7 6,720,000  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง (งบกลาง)

1) ผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-69 จ้านวน 1,000 รายๆ ละ
 600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
7,200,000 บาท 2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 
จ้านวน 400 รายๆ ละ 700 บาท/เดือน รวม 12 
เดือน เป็นเงิน 3,360,000 บาท (3) ผู้สูงอายุ ช่วง
อายุ 80-89 จ้านวน 160 รายๆ ละ 800 บาท/เดือน
 รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,536,000 บาท  (4) 
ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีข้ึนไป  จ้านวน 22 รายๆ ละ 
1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวังทองจ้านวน 700  รายๆ ละ  800
  บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 6,720,000 
บาทในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือน ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ีย
อาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เพราะจ้านวนผู้พิการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันอาจเกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563

เบ้ียยังชีพคนพิการ
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พ.ศ.2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.

ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

8 90,000  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง (งบกลาง)

9 120,300      อบต.วังทอง สาธารณสุข
(งบ อบต.) (งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต้าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบล
วังทอง(สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินท่ี
ได้รับจัดสรรจากส้านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชี
รายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  จ้านวน 15 รายๆ 
ละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  
90,000  บาท
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 20,000 อ้าเภอ แผนงาน
(งบ  อบต.) ภักดีชุมพล รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

2 20,000 อบต. แผนงาน
(งบ อบต.) วังทอง รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

3 ฝึกอบรมอาสากู้ชีพในการป้องกันช่วยเหลืออุบัติเหตุทางน้้า 20,000 อบต. แผนงาน
(งบ อบต.) วังทอง รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

4 20,000 อบต. แผนงาน
(งบ อบต.) วังทอง รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมท้า
ความดี

จัดการอบรมและร่วมท้ากิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม 
ท้าความดี ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี อปพร. และตัวแทนชุมชน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

โครงการป้องกันเด็กจมน้้า
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รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

อาสากู้ชีพร่วมกับอปพร. และเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ
อบต. วังทอง เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการซ้อม
แผนปฏิบัติการต่างๆ

ให้ความรู้เด็กและเยาวชนในการช่วยเหลือเบ้ืองต้นเม่ือ
เกิดเหตุ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

มีการรณรงค์การใช้รถบนท้องถนนในช่วงเทศกาล มี
การต้ังจุดเฝ้าระวังบริเวณจุดส้าคัญในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวัง
ทอง

โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

5 30,000 ต้าบลวังทอง แผนงาน
(งบ อบต.) รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

6 20,000 ต้าบลวังทอง แผนงาน
(งบ อบต.) รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

7 10,000 อ้าเภอภักดีชุมพล ส้านักปลัด
(งบ อบต.)

8 50,000 อ้าเภอภักดีชุมพล ส้านักปลัด
(งบ อบต.)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง
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แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดอ้าเภอภักดีขุมพล

เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
อ้าเภอภักดีชุมพล อ้าเภอภักดีชุมพล 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติการงานป้องกันฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติการงานป้องกันฯ โดยมรค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสา
ธารณภัยภัยและการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
ภัยและการป้องกันภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท้า
โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นส้าหรับการจัดโครงการ ฯลฯ

อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก

เพ่ืออุดหนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
อ้าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย
4.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข  ด้านสุขภาพอนามัย  ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในชุมชนและสภาพแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 4.1  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย     

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 10,000 ต้าบลวังทอง กองการศึกษา
(งบ อบต.)

2 10,000 หมู่บ้าน  13 สาธารณสุขฯ

(งบ  อบต.) หมู่ ในเขต
ต้าบลวังทอง

3 54,000 หมู่บ้าน  13 สาธารณสุขฯ
(งบ  อบต.) หมู่ ในเขต

ต้าบลวังทอง
4 90,000 หมู่บ้าน  13 สาธารณสุขฯ

(งบ  อบต.) หมู่ ในเขต
ต้าบลวังทอง

5 จัดซ้ือทรายเคลือบสารเพ่ือควบ 70,000 หมู่บ้าน  13 สาธารณสุขฯ
คุมและก้าจัดลูกน้้ายุงลาย (งบ  อบต.) หมู่ ในเขต

ต้าบลวังทอง

จัดซ้ือสารเคมีก้าจัดยุงลายและ
แมลง ส้าหรับใช้ฉีดพ่นยุงลาย

จัดซ้ือสารเคมีก้าจัดยุงลายและแมลง ส้าหรับใช้ฉีดพ่น
ยุงลาย   เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคท่ีมียุงและ
แมลงเป็นพาหะ ขนาด บรรจุ 1 ลิตร ๆ 1,500 บาท

โครงการส่งเสริมอนามัยในช่องปาก
และการป้องกันโรคติดต่อ อ่ืนๆใน
เด็กปฐมวัย "หนูน้อยปลอดโรค"

พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขอนามัยใน
ช่องปากและฟัน และการป้องกันโรคติดต่ออ่ืนๆในเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง
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แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ

จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัคราชกุมารี จ้านวน 3,000 ตัว ๆ ละ 30 บาท เป็น
เงิน 90,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือทรายเคลือบสารเพ่ือควบคุมและ
ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย  ส้าหรับใช้ในการก้าจัดลูกน้้า



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย
4.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข  ด้านสุขภาพอนามัย  ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในชุมชนและสภาพแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 4.2  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรงในหมู่บ้านและชุมชน     

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 10,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ
(งบ อบต.)

2 10,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ
(งบ อบต.)

3 20,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ
(งบ อบต.)

- 32 -
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด

ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  (Covid-19)ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด

โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
(Covid-19)



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส้าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับเด็ก 283,920 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต .วังทอง (งบ อบต.) เด็กเล็ก 
เล็กสังกัด อบต.วังทอง

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส้าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับ 1,598,059       โรงเรียนในเขต กองการศึกษา
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี (งบ อบต.) ต้าบลวังทอง
สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง ต้าบลวังทอง

3 อุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ 3,048,000 โรงเรียนในเขต ส่วนการศึกษาฯ
นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. นักเรียน  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต้าบลวังทอง (งบ อบต.) ต้าบลวังทอง
ในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง

4 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติต้าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก 50,000 อบต.วังทอง ส่วนการศึกษฯ
วังทอง ประจ้าปี พ.ศ.2564 (งบ อบต.)

5 อาหารกลางวันส้าหรับเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 686,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ

สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. (งบ อบต.) วังทอง

พ.ศ.2564
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม 
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พ.ศ.2563



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนให้กับโรงเรียน เพ่ืออุด 50,000 รร.ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษา

เขตต้าบลวังทอง เพ่ืออุดหนุน หนุนกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี (งบ อบต.) วังทอง
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ- เนตรนารี

7 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน   เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขต ต.วังทองตามโครง30,000 รร.ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ
เขตโครงการสริมศักกยภาพเด็ก ตามโครงการ การเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนรักการ (งบ อบต.) วังทอง
และเยาวชนรักการออกก้าลังกาย ออกก้าลังกาย

8 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ระดับ 10,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ
เด็กสู่ระดับอนุบาล อนุบาลประจ้าปีการศึกษา 2564 (งบ อบต.) วังทอง

9 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ
(งบ อบต.) วังทอง

10 โครงการส้ารวจส้ามะโนประชากร 10,000 รร.ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ
ก่อนวัยเรียน (งบ อบต.) วังทอง
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๓ ศูนย์ผ่านการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา มีระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส้ารวจส้ามะโนประชากร
ก่อนวัยเรียน (เย่ียมบ้าน/แนะแนว) หาข้อมูลจ้านวน
เด็กก่อนวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทองทุกหมู่บ้าน ท่ี
มีอายุ 2 - 5 ปี เพ่ือวางแผนการเตรียมการจัดช้ันเรียน



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

11 10,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ
(งบ อบต.) วังทอง

12 238,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ
(งบ อบต.) วังทอง

13 (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน 172,200 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษา
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (งบ อบต.) วังทอง

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

14 10,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษา
(งบ อบต.) วังทอง

15 10,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษา
(งบ อบต.) วังทอง
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จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนส้าหรับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยหินฝน หมู่ท่ี 8

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังทอง จ้านวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนส้าหรับ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่ีอ่านหนังสือ
ประจ้าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนต้าบลวังทองได้มีท่ี
อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน 

โครงกำร/กิจกรรม 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับการศึกษาปฐมวัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยให้เด็กมีความคิด

พ.ศ.2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชุมผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาและการเล้ียงดูบุตร 

พ.ศ.2563

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วัง
ทอง

โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)

โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาและการเล้ียงดูบุตร



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.2  การสร้างสังคมท้องถ่ินให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 10,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ
(งบ อบต.) วังทอง

2 10,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษาฯ
(งบ อบต.) วังทอง

3 10,000 ในเขตต้าบล ส่วนการศึกษา
(งบ อบต.) วังทอง

โครงการพัฒนาท่ีอ่านหนังสือ
ประจ้าหมู่บ้าน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเพ่ือให้นักเรียนมี
โอกาสได้ออกศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงฝึกให้นักเรียนรู้จักการสังเกต

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.วังทอง

เป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.วังทอง สนใจในการเล่นกีฬาและกิจกรรม
กลางแจ้งและช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ังการ
ประสานความสัมพันธ์และพัฒนาการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่ีอ่านหนังสือ
ประจ้าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนต้าบลวังทองได้มีท่ี
อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.2564
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รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.3  การพัฒนาและสร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 10,000 ในเขตต้าบล
(งบ อบต.) วังทอง

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
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