
รายงานแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง อ าเภอ

ภกัดชีุมพล จงัหวดัชยัภูมิ



สถิติข้อมูลในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4

ยุทธศาสตร์

จ ำนวนโครงกำรทีบ่รรจใุน
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 2564

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนนิกำรเบกิจำ่ยจรงิ

จ ำนวนโครงกำร
ที่ไมไ่ดน้ ำมำบรรจใุน

ข้อบญัญตัิ

จ ำนวนโครงกำรทีบ่รรจใุน
ข้อบญัญตั ิ2564

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 112 42.26 27 10.19 83 31.32 29 10.94

2.ด้านเศรษฐกิจ 16 6.04 - - 7 2.64 9 3.40

3.การพัฒนาด้านสังคม 30 11.32
3

1.13 15 5.66 15 5.66

4.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย
9 3.40 - - 5 1.89 4 1.51

5.การพัฒนาด้านความรู้ 
การศึกษาและวัฒนธรรม 26 9.81 7 2.64 7 2.64 19 7.17

6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
32 12.08 2 0.75 30 11.32 2 0.75

7. การพัฒนาด้ายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 13 4.91 1 0.38 6 2.26 7 2.64

8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการ
ปกครอง

27 10.19 5 1.89 14 5.28 13 4.91

รวม 265 100
45

16.98 167 63.02 98 36.98



สรปุผลการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร/์โครงการ

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
- มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 112    โครงการ

- บรรจุในข้อบัญญตัิ จ านวน 29          โครงการ
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 27       โครงการ
- ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2        โครงการ



1. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 1 บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
งบประมาณข้อบัญญัติ 70,800 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2
งบประมาณข้อบัญญัติ 85,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายน้ าตกซับไม้แดง บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3
งบประมาณข้อบัญญัติ 311,600 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านซับชมภู สายบ้านนาย
ณรงค์-นายสมพอ หมูท่ี่ 6 บ้านซับชมภู
งบประมาณข้อบัญญัติ 311,600 บาท
5. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 2-3 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7
งบประมาณข้อบัญญัติ 239,700 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าภักดีชุมพล บ้านห้วยหินฝน 
หมู่ที่ 8 งบประมาณข้อบัญญัติ 220,000 บาท



7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเนินทราย บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9
งบประมาณข้อบัญญัติ 80,000 บาท
8.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง ชย.ถ. 113-03 สายหลัก
หินดาด - ผาทอง บ้านหินดาด หมู่ที่ 10  งบประมาณข้อบัญญัติ 230,000 บาท
9.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง ชย.ถ. 113-08 ซอย
มงคล บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 งบประมาณข้อบัญญัติ 180,000 บาท
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักผาทอง - หินดาด บ้านผาทอง 
หมูท่ี่ 11 งบประมาณข้อบัญญัติ 40,000 บาท
11.โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายน้ าตก-ล าสนธิ บ้านน้ าตกนางค า หมู่ที่ 12
งบประมาณข้อบัญญัติ 85,000 บาท
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก-หน่วยอนุรักษ์บ้านซับใหญ่ 
หมูท่ี่ 13  งบประมาณข้อบัญญัติ 270,000 บาท
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
วังทอง งบประมาณข้อบัญญัติ 424,000 บาท



14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารส านักงานอบต.วังทอง
งบประมาณข้อบัญญัติ 419000 บาท
15.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
งบประมาณข้อบัญญัติ 37800 บาท
16.โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ 
อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านห้วยร่วม  หมู่ที่ 2
งบประมาณข้อบัญญัติ 18900 บาท
17.โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1
ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านปรางค์มะค่า  หมู่ที่ 3
งบประมาณข้อบัญญัติ 37800 บาท
18.โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1
ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านวังใหญ่  หมู่ที่ 4
งบประมาณข้อบัญญัติ 37800 บาท



19.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 
ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านหนองตะเคียน  หมู่ที่ 5
งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท
20.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 
ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6
งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท
21.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 
ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง บ้านนาทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 7
งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท
22.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 
ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านห้วยหินฝน  หมู่ที่ 8
งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท
23.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 
ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านผาทอง หมู่ที่ 11
งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท



24.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด 
จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10 งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท
25.โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด 
จ านวน2 ชุดพร้อมติดตั้ง บ้านน้ าตกนางค า หมู่ที่ 12 งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท 
26.โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด 
จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านซับใหญ่ หมู่ท่ี 13 งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท
27.โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จ านวน 3 ศูนย์ งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท

28.โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดต้ังใน
เขตพ้ืนที่ต าบลวังทอง จ านวน ๑๐๐ ชุด งบประมาณข้อบัญญัติ 112,800 บาท
29. โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด 
จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 งบประมาณข้อบัญญัติ 37,800 บาท



























สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
- มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น จ านวน 16     โครงการ
- บรรจุในข้อบัญญตัิ จ านวน 9 โครงการ
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน - โครงการ
- ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ



1. โครงการรักษ์น้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดินต าบลวังทอง งบประมาณ  20,๐๐๐ บาท
2. โครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลวังทอง งบประมาณ 50,000 บาท
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อบต.วังทอง งบประมาณ 30,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ งบประมาณ 20,000 บาท
5. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 20,000 บาท
6. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ งบประมาณ 20,000 บาท
7. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น งบประมาณ 20,000 บาท
8. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน งบประมาณ 100,000 บาท
9. โครงการส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม งบประมาณ 10,000 บาท



สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น จ านวน 30     โครงการ
- บรรจุในข้อบัญญตัิ จ านวน 15        โครงการ
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3         โครงการ
- ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 12        โครงการ



1. โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมท าความดี  งบประมาณ 20,000 บาท
2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 20,000 บาท
3. โครงการป้องกันเด็กจมน้ า งบประมาณ 20,000 บาท
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล งบประมาณ 50,000 บาท
5. โครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า งบประมาณ 30,000 บาท
6. โครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติการงานป้องกันฯ งบประมาณ 30,000 บาท
7. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยภัยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 20,000 บาท 
8. โครงการจิตอาสา งบประมาณ 50,000 บาท
9. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ 50,000 บาท
10. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 
100,000 บาท
11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาเด็กและเยาวชนต าบลวังทอง 
งบประมาณ 10,000 บาท



12. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตต าบลวังทอง
งบประมาณ 20,000 บาท
13. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้  งบประมาณ 20,000 บาท
14. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  งบประมาณ 50,000 บาท
15. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  งบประมาณ 150,000 บาท









สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย
- มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น จ านวน 9 โครงการ
- บรรจุในข้อบัญญตัิ จ านวน 4        โครงการ
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน - โครงการ
- ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ



1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 10,000 บาท
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรค (Covid-19) งบประมาณ 10,000 บาท
3. โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ งบประมาณ   10,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมอนามัยในช่องปากและการป้องกันโรคติดต่ออื่นๆในเด็ก
ปฐมวัย "หนูน้อยปลอดโรค“ งบประมาณ 10,000 บาท
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม

- มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น จ านวน 26     โครงการ
- บรรจุในข้อบัญญตัิ จ านวน 19        โครงการ
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 7         โครงการ
- ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 12        โครงการ



1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
งบประมาณ 686000 บาท
2.โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
งบประมาณ 238000 บาท
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 172200 บาท
4.โครงการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ระดับอนุบาล งบประมาณ 10,000 บาท
5.โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน งบประมาณ 10,000 บาท
6.โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร 
งบประมาณ 10,000 บาท
7.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 10,000 บาท
8.โครงการส ารวจส ามะโนประชากรก่อนวัยเรียน(เยี่ยมบ้าน/แนะแนว) 
งบประมาณ 10,000 บาท
9.โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ  10,000 บาท



10.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังทอง งบประมาณ 10,000 บาท
11.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 
งบประมาณ 10,000 บาท
12.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี งบประมาณ 10,000 บาท
13.โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในต าบลวังทอง
งบประมาณ 3,048,000 บาท
14.โครงการอุดหนุนกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
งบประมาณ 50,000 บาท
15.โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนรักการออกก าลังกาย
งบประมาณ 30,000 บาท
16.โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆของทางราชการ 
งบประมาณ 200,000 บาท
17.โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 
18.โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2564 งบประมาณ
19.โครงการอุดหนุนโครงการถวายทองเจ้าพ่อพญาแล งบประมาณ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
- มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 32      โครงการ
- บรรจุในข้อบัญญตัิ จ านวน 2         โครงการ
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2          โครงการ
- รอด าเนินการ จ านวน - โครงการ



1. โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ าล้นบ้านวังใหญ่    หมู่ที่ 4  
งบประมาณ 486,000  บาท

2. โครงการขุดเปิดทางน้ าคลองล าบัวทองบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5
งบประมาณ  40,400  บาท 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 13     โครงการ
- บรรจุในข้อบัญญตัิ จ านวน 7 โครงการ
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ
- รอด าเนินการ จ านวน 6          โครงการ



1.โครงการค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ งบประมาณ 50,000 บาท
2.โครงการวังทอง บ้านสวย เมืองสุข คลองใสสะอาด งบประมาณ 10,000 บาท
3.โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   งบประมาณ  260,000 บาท
4.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นไทยรักษ์โลก (อถล.รักษ์โลก) งบประมาณ 10,000 บาท
5.โครงการ Big Cleaning Day งบประมาณ 10,000 บาท
6.โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 10,000 บาท
7.โครงการสตรีจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 5,000 บาท
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและปกครอง

- มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 27   โครงการ
- บรรจุในข้อบัญญตัิ จ านวน 13         โครงการ
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4          โครงการ
- รอด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ



1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
งบประมาณ 100,000 บาท
2.โครงการอบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ 40ม000 บาท
3.โครงการส่งเสริมความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในชุมชน
งบประมาณ 10,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดีให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
ผู้น าชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท
5.โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง งบประมาณ 10,000 บาท
6.โครงการมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของ อปท.
งบประมาณ 10,000 บาท

7.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 200,000 บาท



8.โครงการจัดซื้อกล้องCCTVพร้อมติดตั้ง จ านวน 7 จุด ในเขตพื้นที่ 
บ้านนาระยะ หมูท่ี่ 1  งบประมาณ 434,000 บาท
9.โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดต้ัง จ านวน 7 จุด ในเขตพ้ืนที่ 
บ้านปรางค์มะค่า หมูท่ี่ 3 งบประมาณ 434,000 บาท
10.โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
งบประมาณ 10,000 บาท
11.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอภักดีขุมพล
งบประมาณ 50,000 บาท
12.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 45,000 บาท
13.โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอภักดีชุมพลตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี งบประมาณ 15,000 บาท




