
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.

1 112,000      หมู่ท่ี1 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านนาระยะ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

2 180,000 หมู่ท่ี1 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านนาระยะ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

3 235,000      หมู่ท่ี 2 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านห้วยร่วม อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา
4 235000 หมู่ท่ี 3

(งบ อบต.) บ้านปรางค์มะค่า
ต้าบลวังทอง

แบบ ผด. 02

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน
ชย.ถ.113-046ซอยมะไฟ
หวาน-บ้านห้วยร่วมบ้านปรางค์
มะค่า หมู่ท่ี 3

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 
0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

                                                  '- 10 -                

โครงการปรับปรุงถนนสายคลอง
พุตซาบ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียน 
บ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านโนน บ้านห้วย
ร่วม หมู่ท่ี 2

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 
0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองพุตซา บ้านนาระยะ 
หมู่ท่ี 1   โดยปรับเกรดทางเดิม แล้วลงหินคลุก ความ
กว้าง 3 เมตร ความยาว 500 เมตร ความหนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
0.080 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 
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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.

5 235,000      หมู่ท่ี 4 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านวังใหญ่ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

6 228,000 หมู่ท่ี 5 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านหนองตะเคียน อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

7 90,000        หมู่ท่ี 6 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านซับชมภู อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

8 90000 หมู่ท่ี 6 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านซับชมภู อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตามี-ตาพอ          
 บ้านซับชมภู หมู่ท่ี 6

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 
0.042 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
ชย.ถ.113-019 ซอยพอใจ บ้าน
วังใหญ่ หมู่ท่ี 4

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

โครงกำร/กิจกรรม 
พ.ศ.2565

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 
0.042 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

 โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 
0.080 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถ่ินชย.ถ.
113-01สายแยกทางหลวง
หมายเลข225บ้านซับใหญ่ -บ้านซับ
ชมภู หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.
113-02 สายบ้านเนินทราย-
บ้านหนองตะเคียน บ้านหนอง
ตะเคียน หมู่ท่ี 5

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

งบประมำณ
พ.ศ.2564
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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.

9 235,000      หมู่ท่ี 7 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านนาทุ่งใหญ่ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

10 289,000      หมู่ท่ี 8 แผนงาน

(งบ อบต.) บ้านห้วยหินฝน อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

11 235,000      หมู่ท่ี 9 แผนงาน

(งบ อบต.) บ้านเนินทราย อุตสาหกรรม
ต้าบลวังทอง และการโยธา

12 235,000      หมู่ท่ี 10 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านหินดาด อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 
0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชย.ถ.
113-047ซอยเนินสวรรค์ บ้านหิน
ดาดหมู่ท่ี 10

โดย ก่อสร้างถนน ระยะทาง 0.100 กม. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
ชย.ถ.113-053 ซอยคุ้มหัวสระ 
บ้านห้วยหินฝน  หมู่ท่ี 8

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 
0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้างวัดเนินทราย 
บ้านเนินทราย หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถ่ินชย.ถ.
113-058 สายปรางค์เหนือ บ้าน
นาทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7

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.

13 235,000 หมู่ท่ี11 แผนงาน

(งบ อบต.) บ้านผาทอง อุตสาหกรรม
ต้าบลวังทอง และการโยธา

14 235,000 หมู่ท่ี12 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านน้้าตกนางค้า อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

15 228,000      หมู่ท่ี 13 แผนงาน
(งบ อบต.) บ้านซับใหญ่ อุตสาหกรรม

ต้าบลวังทอง และการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
ชย.ถ.113-038 ซอยกลางบ้าน 

บ้านซับใหญ่  หมู่ท่ี 13

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
0.080 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

โครงกำร/กิจกรรม 

-13-

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 
0.100 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

พ.ศ.2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยจรูญ ช่างหล่อ 
บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนายบรรจง     
บ้านน้้าตกนางค้า หมู่ท่ี 12

งบประมำณ
พ.ศ.2564



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.

1 195,000 13 หมู่บ้าน แผนงาน
(งบ อบต.) ต้าบลวังทอง อุตสาหกรรม

และการโยธา

เพ่ือจัดซ้ือชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น แผงแยก  ก้าลัง
วัตต์2,000วัตต์  จ้านวน 50 ชุด  เพ่ือซ่อมแซมชุด
โคมไฟโซล่าเซลล์ท่ีช้ารุดภายในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง 
รายละเอียด
 - โคมไฟถนน 57 x 23 x 9 ซ.ม  จ้านวน  50  ชุด ,
 ก้าลังไฟ 2,000 วัตต์ ,แบตเตอร์ร่ี 35,000  MAH ,
 LED๕๗๓ ดวง , ความสว่าง 1,200 ลูเมน  ,พ้ืนท่ี
ส่องสว่าง  200  ตรม. , ระยะการชาร์จไฟ 6-8ซ.ม , 
ขนาดแผงโซล่าเซลล์กว้าง 45 ซ.ม ยาว 60 ซ.ม

จัดซ้ือชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น 
แผงแยก ก้าลังวัตต์ 2,000วัตต์
  จ้านวน 50 ชุด เพ่ือซ่อมแซม
ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ท่ีช้ารุด
ภายในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง

-14-

พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือให้ประชาชนในต้าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ้านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

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



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลอดไป

2'2 แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 2.1  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 50,000        ต้าบลวังทอง
(งบ อบต.)

2 100,000      ต้าบลวังทอง แผนงาน

(งบ อบต.) การเกษตร

3 40,000        ต้าบลวังทอง แผนงาน

(งบ อบต.) การเกษตร

แผนงานการเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้าบลวังทอง

โครงการส่งเสริมการใชัปุ๋ย
ชีวภาพ

เพ่ือเพ่ิมอาชีพในชุมชนต้าบลวังทองกลู่มเกษตรกรใน
เขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 13

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต้าบลวังทองโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีอบรม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
อบต.วังทอง

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

พ.ศ.2564

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
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พ.ศ.2565



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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน 50,000 ท่ีว่าการอ้าเภอ ศาสนา
สัมพันธ์ ประจ้าปีงบประมาณ กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  ประจ้าปีงบประมาณ 2565 (งบ อบต.) ภักดีชุมพล วัฒนธรรมและ
2565 นันทนาการ

2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 50,000  13  หมู่บ้านใน ศาสนา
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการด้าเนินการต่างๆ

พ.ศ.2564

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

โครงกำร/กิจกรรม 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565



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 20,000  13  หมู่บ้านใน แผนงาน
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง สังคมสงเคราะห์

2 30,000  13  หมู่บ้านใน แผนงาน

(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง สังคมสงเคราะห์

3 30,000  13  หมู่บ้านใน แผนงาน
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง สังคมสงเคราะห์

4 20,000         13  หมู่บ้านใน แผนงาน
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง สังคมสงเคราะห์

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูง/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ในเขตต้าบล
วังทอง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ได้มีทักษะ
ทางด้านอาวีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในต้าบลวัท
อง

เพ่ือส่งเสริมกจกรรมให้กลุ่มผู้สูงอายุ

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

โครงกำร/กิจกรรม 
พ.ศ.2565

โครงการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสต้าบลวังทอง

พ.ศ.2564

- 17 -

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในต้าบลวัท
อง



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.

5 20,000  13  หมู่บ้านใน แผนงาน

(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง สังคมสงเคราะห์

6 20,000  13  หมู่บ้านใน แผนงาน
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง สังคมสงเคราะห์

7 20,000  13  หมู่บ้านใน แผนงาน

(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง สังคมสงเคราะห์

8 20,000  13  หมู่บ้านใน แผนงานสร้าง
(งบ อบต.) เขตต้าบลวังทอง ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงการเย่ียมบ้านผู้พิการในเขต
ต้าบลวังทอง

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
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โครงการพัฒนาศักยภายเด็กและ
เยาวชนต้าบลวังทอง

เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2565

เพ่ือดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในเขตต้าบลวังทอง

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม พ.ศ.2564

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวนในต้าบลวังทองให้มี
คุณภาพ

โครงการการขับเคล่ือนการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท้า ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
ชุมชน

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.

9 12,151,200  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
(เงินอุดหนุน) เขตต้าบลวังทอง (งบกลาง)

10 90,000         13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ

(เงินอุดหนุน) เขตต้าบลวังทอง (งบกลาง)

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

โครงกำร/กิจกรรม 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  โดยผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิจะได้รับเบ้ียยังชีพคนละ 500 ต่อ
เดือนครบท้ัง12เดือนเป็นการด้าเนินการตามภารกิจถ่าย
โอนมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ้านาจพ.ศ. 2542และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2548จ้านวน
15 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน  
90,000  บาท

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.2565

ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 จ้านวน 1,000 
รายๆ ละ 600 บาท/เดือนรวม12เดือนเป็นเงิน 
7,200,000 บาท   ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 จ้านวน 
408รายๆ ละ 700 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
3,427,200 บาท  ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 จ้านวน 
135รายๆ ละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
1,296,000 บาท  ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีข้ึนไป  
จ้านวน 19รายๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 228,000 บาท

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง



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.

11 7,320,000  13  หมู่บ้านใน สวัสดิการฯ
(เงินอุดหนุน) เขตต้าบลวังทอง (งบกลาง)

12 20,000         13  หมู่บ้านใน แผนงานสร้าง

(งบอบต.) เขตต้าบลวังทอง ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

13 20,000         13  หมู่บ้านใน แผนงานสร้าง
(งบอบต.) เขตต้าบลวังทอง ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

- 20 -
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

เบ้ียยังชีพความพิการ  เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแล้ว โดยคนพิการท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไปได้รับเบ้ีย
ความพิการ คนละ 800 บาท ต่อเดือน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 และคน
พิการท่ีมีอายุต้่ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2563 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการเช่น  ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ้าเป็นและ
เก่ียวข้อง  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน  และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ  ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลในครอบครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการเช่น  ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ้าเป็นและ
เก่ียวข้อง  ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาแกนน้า
เด็กและเยาวชนต้าบลวังทอง



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.

14 50,000  13  หมู่บ้านใน แผนงานสร้าง
(เงินอุดหนุน) เขตต้าบลวังทอง ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

15 20,000         13  หมู่บ้านใน แผนงานสร้าง
(งบอบต.) เขตต้าบลวังทอง ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

16 50,000         13  หมู่บ้านใน แผนงานสร้าง
(งบอบต.) เขตต้าบลวังทอง ความเข้มแข็ง

ของชุมชน
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต้าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการเช่น  ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ้าเป็นและ
เก่ียวข้อง  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน  และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ  ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพต้าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการเช่น  ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ้าเป็นและ
เก่ียวข้อง  ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีต้าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการเช่น  ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ้าเป็นและ
เก่ียวข้อง  ฯลฯ



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 50,000 อบต. แผนงาน
(งบ อบต.) วังทอง รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรม
ท้าความดี

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
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รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงการป้องกันเด็กจมน้้า

อาสากู้ชีพร่วมกับอปพร. และเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ
อบต. วังทอง เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการซ้อม
แผนปฏิบัติการต่างๆ

ให้ความรู้เด็กและเยาวชนในการช่วยเหลือเบ้ืองต้นเม่ือ
เกิดเหตุ

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

มีการรณรงค์การใช้รถบนท้องถนนในช่วงเทศกาล มี
การต้ังจุดเฝ้าระวังบริเวณจุดส้าคัญในเขตพ้ืนท่ีต้าบล
วังทอง

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย



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 20,000 ต้าบลวังทอง แผนงาน
(งบ อบต.) รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

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

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)
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แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงการฝึกอบรมทบทวน อป
พร. ต้าบลวังทอง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการ โดยมรค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติการงานป้องกัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท้าโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็นส้าหรับการจัด
โครงการ ฯลฯ



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 5,000 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

จัดซ้ือสารเคมีก้าจัดยุงลายและ
แมลง ส้าหรับใช้ฉีดพ่นยุงลาย

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

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง
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แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขอนามัยใน
ช่องปากและฟัน และการป้องกันโรคติดต่ออ่ืนๆในเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมอนามัยในช่อง
ปากและการป้องกันโรคติดต่อ 
อ่ืนๆในเด็กปฐมวัย "หนูน้อย
ปลอดโรค"

โครงการชาววังทองไร้พุง

จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี จ้านวน 3,000 ตัว ๆ ละ 
30 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท



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.

5 จัดซ้ือทรายเคลือบสารเพ่ือควบ 70,000 หมู่บ้าน  13 สาธารณสุขฯ

คุมและก้าจัดลูกน้้ายุงลาย (งบ  อบต.) หมู่ ในเขต

ต้าบลวังทอง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือทรายเคลือบสารเพ่ือควบคุมและ
ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย  ส้าหรับใช้ในการก้าจัดลูกน้้า

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 20,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ

(งบ อบต.)

3 20,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ
(งบ อบต.)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  (Covid-19)ดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด

ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
 (Covid-19)



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.

4 20,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ

(งบ อบต.)

5 10,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ

(งบ อบต.)

6 20,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ
(งบ อบต.)

7 5,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ
(งบ อบต.)

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม 
พ.ศ.2565

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือชีวิตข้ันพ้ืนฐาน(CPR)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ฯลฯ

ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์

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

โครงการอบต.สีขาว เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการโดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม 
วิทยากร ฯลฯ



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.

8 260,000 ต้าบลวังทอง สารณสุขฯ

(งบอุดหนุน)

9 150,000      ต้าบลวังทอง งบกลาง

(งบอบต.) (สาธารณสุขฯ)

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต้าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.
2561 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2563)
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

อุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปส้าหรับการด้าเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง หมู่บ้านละ 
20,000 บาท จ้านวน 13 หมู่บ้าน ดังน้ี   1.
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be 
Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี



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 304,980 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต .วังทอง (เงินอุดหนุน) เด็กเล็ก 
เล็กสังกัด อบต.วังทอง

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส้าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับ 1,565,564       โรงเรียนในเขต
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี (เงินอุดหนุน) ต้าบลวังทอง
สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง ต้าบลวังทอง

3 อุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับ 3,234,000 โรงเรียนในเขต
นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. นักเรียน  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต้าบลวังทอง (เงินอุดหนุน) ต้าบลวังทอง
ในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทอง

4 อาหารกลางวันส้าหรับเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 771,750 ศูนย์พัฒนา
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. เงินอุดหนุน เด็กเล็ก 

งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)
งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)

งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)
งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)

พ.ศ.2565
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
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โครงกำร/กิจกรรม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

พ.ศ.2564



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.

5 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน 50,000 รร.ในเขตต้าบล
เขตต้าบลวังทอง เพ่ืออุดหนุน (งบ อบต.) วังทอง
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ- เนตรนารี

6 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตต้าบล 30,000 รร.ในเขตต้าบล
เขตโครงการสริมศักยภาพเด็ก วังทองตามโครงการ การเสริมศักยภาพเด็กและ (งบ อบต.) วังทอง
และเยาวชนรักการออกก้าลังกาย เยาวชนรักการออกก้าลังกาย

7 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ระดับ 10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กสู่ระดับอนุบาล อนุบาลประจ้าปีการศึกษา 2565 (งบ อบต.) เด็กเล็ก 

8 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 ศูนย์พัฒนา
(งบ อบต.) เด็กเล็ก 

9 โครงการส้ารวจส้ามะโนประชากร 10,000 ศูนย์พัฒนา
ก่อนวัยเรียน (งบ อบต.) เด็กเล็ก 

งานระดับก่อนวัย
เรียนฯ

งานระดับก่อนวัย
เรียนฯ

งานระดับก่อนวัย
เรียนฯ

เพ่ืออุดหนุนตามโครงการกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน สพฐ.ในเขตต้าบลวังทอง

งานระดับก่อนวัย
เรียนฯ (แผนงาน
การศึกษา)
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565พ.ศ.2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส้ารวจส้ามะโนประชากร
ก่อนวัยเรียน (เย่ียมบ้าน/แนะแนว) หาข้อมูลจ้านวนเด็ก
ก่อนวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีต้าบลวังทองทุกหมู่บ้าน ท่ีมีอายุ 
2 - 5 ปี เพ่ือวางแผนการเตรียมการจัดช้ันเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.วังทอง ศูนย์ผ่านการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอก

งานระดับก่อนวัย
เรียนฯ



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.

10 10,000 ศูนย์พัฒนา
(งบ อบต.) เด็กเล็ก 

11 255,000 ศูนย์พัฒนา
(เงินอุดหนุน) เด็กเล็ก 

12 (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน 169,500 ศูนย์พัฒนา
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (เงินอุดหนุน) เด็กเล็ก 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

13 20,000 ในเขตต้าบล
(งบ อบต.) วังทอง

งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)

งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)
งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)

งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ

- 31 -

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังทอง (เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่าย
ในการจัดการศึกษา

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยให้เด็กมีความคิด

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ.2565
โครงกำร/กิจกรรม 

โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 (ค่าจัดการเรียนการสอน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชุมผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาและการเล้ียงดูบุตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วัง
ทอง

โครงการอบรมประชุมผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาและการ
เล้ียงดูบุตร

พ.ศ.2564
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม



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 ศูนย์พัฒนา
(งบ อบต.) เด็กเล็ก 

2 10,000 ในเขตต้าบล
(งบ อบต.) วังทอง

งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)
งานระดับก่อน
วัยเรียนฯ 
(แผนงาน
การศึกษา)

โครงการพัฒนาท่ีอ่านหนังสือ
ประจ้าหมู่บ้าน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเพ่ือให้นักเรียน
มีโอกาสได้ออกศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงฝึกให้นักเรียนรู้จักการ
สังเกต
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่ีอ่านหนังสือ
ประจ้าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนต้าบลวังทองได้มีท่ี
อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน

พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

โครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564

- 32 -

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.4  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี

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.

1 200,000 ในเขตต้าบล
(งบ อบต.) วังทอง

2 50,000 ในเขตต้าบล
(งบ อบต.) วังทอง

3 50,000 ในเขตต้าบล
(งบ อบต.) วังทอง

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการถวายทองเจ้าพ่อพญาแล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายทองเจ้าพ่อพญา
แล

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
ส้าคัญต่างๆของทางราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าด้าเนินโครงการวันส้าคัญประจ้าปี 2565

พ.ศ.2564
โครงกำร/กิจกรรม 

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2565

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

- 33-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

7.1  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 7.1  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 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 โครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรู้ทันป้องกันไฟฟป่า 50,000        ต้าบลวังทอง
(งบ  อบต.)

2 โครงการ รักษ์น้้า รักป่า รักแผ่นดินเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครง รักน้้า รักแผ่นดิน ต้าบลวังทอง 30,000        อบต.วังทอง
ต้าบลวังทอง (งบ อบต.)

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

4 20,000        อบต.วังทอง
(งบ อบต.)

สาธารณสุขฯ 
(แผนงานเคหะ

และชุมชน)

สาธารณสุขฯ 
(แผนงานเคหะ

และชุมชน)

แผนงาน
การเกษตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการฝังกลบบ่อขยะท่ีอยู่ใน
ความดูแลของ อบต. วังทอง

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564

โครงการวังทองน่าอยู่ น่ามอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวังทอง น่าอยู่ น่ามอง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด
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แผนงานรักษา
ความสงบภาใน
(งานป้องกัน)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

        เพ่ือรักษาและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี  เพ่ือให้คงสภาพเดิมและถูกท้าลายน้อยท่ีสุด  ส่งเสริมและรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

7.1  แนวทางการพัฒนา                                                                   
        แนวทางท่ี7. 1  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 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 20,000        ต้าบลวังทอง
(งบ  อบต.)

6 500,000      อบต.วังทอง
(งบ อบต.)

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1  แนวทางการพัฒนา                                                                   

แนวทางการพัฒนาท่ี 7.2  ฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมให้เป็นป่าสมบูรณ์
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 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
(งบ  อบต.)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

        เพ่ือรักษาและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี  เพ่ือให้คงสภาพเดิมและถูกท้าลายน้อยท่ีสุด  ส่งเสริมและรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าในกรณีจ้าเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปี โดยน้าไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ี
มีสาธารณภัย

งบกลาง

พ.ศ.2564

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

สาธารณสุขฯ 
(แผนงานเคหะ

และชุมชน)

พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

ส้ารองจ่าย

โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินไทย
รักษ์โลก (อถล.รักษ์โลก)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครท้องถ่ินไทย
รักษ์โลก (อถล.รักษ์โลก) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

แผนงาน
การเกษตร



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
8.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.2 แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 8.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.อบต. 600,000 อบต.วังทอง ส้านักปลัด
ผู้บริหารฯ ส.อบต. นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง (งบ อบต.)

2 40,000 อบต.วังทอง ส้านักปลัด
(งบ อบต.)

3 50,000        อบต.วังทอง ส้านักปลัด

(งบ อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านความรู้เก่ียวกับ
การบริหารจัดการท่ีดีให้แก่
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต้าบล
ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง 
และผู้น้าชุมชน

เพ่ือพัฒนาความรู้ส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกอบต. จัดโครงการสัมนาเพ่ือเพ่ิมประ
สิทธภาพในการน้ามาปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กร

โครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

        เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท้างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด้าเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

พ.ศ.2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงการอบต.พบประชาชนเพ่ือ
รับฟังปัญหาและร่วมกัน
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

พ.ศ.2565



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
8.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.2 แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 8.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

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.

4 45,000 อ้าเภอภักดีชุมพล ส้านักปลัด
(งบ อบต.)

5 10,000 อ้าเภอภักดีชุมพล ส้านักปลัด
(งบ อบต.)

 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 4 อบต. ร่วมกัน
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

        เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท้างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด้าเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

 อุดหนุนท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอภักดีชุมพล ตามโครงการ
สนับสนุน การจัดงานรัฐพิธี
อ้าเภอภักดีชุมพล

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอภักดีชุมพลตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจ้าปี 
 2565

พ.ศ.2565



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
8.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.2 แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 8.3  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

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.

1 100,000 อบต.วังทอง กองคลัง
(งบ อบต.)

โครงกำร/กิจกรรม 
พ.ศ.2564
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เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท้างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด้าเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลวังทองโดย
การจัดท้าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และการจัดท้าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2565




























































