
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้า
โรงเรียน บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.80 กม. ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+080 ระยะทาง 0.080 กม
 กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตรช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม 
กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

180,000      180,000     180,000     180,000      180,000      ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.113-013
 ซอยสุขส้าราญ บ้านนาระยะ

 หมู่ที่ 1

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน 
รวมท้ังเป็นแหล่งจ้างแรงงาน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ.113-013 ซอยสุขส้าราญ บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ต้าบลวงั
ทอง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร (รวมไหล่)  ระยะทาง 280 เมตร 
ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 ม.

490,000      490,000     490,000     490,000      490,000      ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-045
 สายซอย 8  บ้านนาระยะ 

หมู่ที่ 1

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน 
รวมท้ังเป็นแหล่งจ้างแรงงาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย .ถ. 
113-045 สายซอย 8  บ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1  ปริมาณงาน ช่วง 
กม. 0+000 ถึง กม. 0+500  ระยะทาง 0+500 กม. กอ่สร้าง
ถนน คสล.กวา้ง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 

620,000      620,000     620,000     620,000      620,000      ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-046
 ซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วย
ร่วม บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ.113-046 ซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วยร่วม บ้านห้วยร่วม 
หมู่ที่ 2 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร (รวมไหล่)  
ระยะทาง 180 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ทรายรอง 0.05 ม.

490,000      490,000     490,000     490,000      490,000      ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-046
 ซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วย

ร่วม บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โดย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.100 กม. ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+100 ระยะทาง 0.100 กม
 กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตรช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม 
กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

235,000      235,000     235,000     235,000      235,000      ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

6 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

7 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

"

"

8 350,000      350,000     350,000     350,000      350,000      กองช่างระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ.113-018 ซอยหนองจอก บ้านปรางค์มะค่า หมู่ท่ี 3 ต้าบล
วงัทอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวมไหล่)  ระยะทาง 200 เมตร 
ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 ม.

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ.113-023 ซอยด่านตาแทว - ซับชมภู บ้านหนองตะเคียน 
หมู่ที่ 5 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร (รวมไหล่)  
ระยะทาง 180 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ทรายรอง 0.05 ม.

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-018
 ซอยหนองจอก บ้านปรางค์

มะค่า หมู่ที่ 3

 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-023
 ซอยด่านตาแทว - ซับชมภู 
บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ.113-059 ซอยกลางบ้าน - หน่วยอนุรักษ์ บ้านซับใหญ่ หมู่
ที่ 13 ต้าบลวงัทอง โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบดอดัแน่น 
ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร เผ่ือ
ยบุตัว 30 % มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 520 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น ชย.ถ.113-059 ซอย
กลางบ้าน - หน่วยอนุรักษ์ 

บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13

งบประมาณ

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

 ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
9  โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย
ปราบ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปราบ บ้าน
ซับชมภู หมู่ที่ 6 ต้าบลวงัทอง  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวมไหล่)
  ระยะทาง 215 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร
 ทรายรอง 0.05 ม.

350,000      350,000     350,000     350,000      350,000      ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

10 235,000      235,000     235,000     235,000      235,000      กองช่าง

"

"

11 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

12 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-058
 ปรางค์เหนือ บ้านนาทุ่งใหญ่

 หมู่ที่ 7

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โดย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.100 กม. ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+100 ระยะทาง 0.100 กม
 กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตรช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม 
กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

งบประมาณ

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-027
 ซอย 5 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่
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โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 

บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ.113-027 ซอย 5 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7 ต้าบลวงัทอง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวมไหล่)  ระยะทาง 200 เมตร ถนน
หนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 ม.

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านนาทุ่งใหญ่
 หมู่ที่ 7 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวมไหล่)  
ระยะทาง 200 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ทรายรอง 0.05 ม.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์  ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
13 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

14 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

15 490,000      490,000     490,000     490,000      450,000      กองช่าง

16 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-051
 ซอยนายชาลี บ้านห้วยหินฝน

  หมู่ที่ 8

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ.113-051 ซอยนายชาลี บ้านห้วยหินฝน  หมู่ที่ 8 ต้าบลวงั
ทอง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร (รวมไหล่)  ระยะทาง 280 เมตร 
ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 ม.

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านวทิยา  บ้าน
ห้วยหินฝน  หมู่ที่ 8 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวม
ไหล่)  ระยะทาง 200 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 
เมตร ทรายรอง 0.05 ม.

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้าน
วทิยา  บ้านห้วยหินฝน  หมู่ที่

 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-025
 ซอย 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่

 7

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาล
เจ้า บ้านห้วยหินฝน  หมู่ที่ 8

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้า บ้าน
ห้วยหินฝน  หมู่ที่ 8 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวม
ไหล่)  ระยะทาง 200 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 
เมตร ทรายรอง 0.05 ม.

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ.113-025 ซอย 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7 ต้าบลวงัทอง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวมไหล่)  ระยะทาง 200 เมตร ถนน
หนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 ม.

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์  ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
17 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

18 289,000      289,000     289,000     289,000      289,000      กองช่าง

19 235,000      235,000     235,000     235,000      235,000      กองช่าง

20 350,000      350,000     350,000     350,000      350,000      กองช่าง

"

"

งบประมาณ

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โดย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.100 กม. ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+100 ระยะทาง 0.100 กม
 กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตรช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม 
กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้ม

ประปา บ้านห้วยหินฝน  หมู่ที่
 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มประปา บ้าน
ห้วยหินฝน  หมู่ที่ 8 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวม
ไหล่)  ระยะทาง 200 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 
เมตร ทรายรอง 0.05 ม.

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่นง ชย.ถ.113-053
 ซอยคุ้มหัวสระ บ้านห้วยหิน

ฝน  หมู่ที่ 8

โดย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.100 กม. ผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+100 ระยะทาง 0.100 กม
 กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตรช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม 
กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวดั
เนินทราย บ้านเนินทราย หมู่

ที่ 9

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-030
 ซอยไร่ผู้ช่วยศักด์ิ บ้านเนิน

ทราย หมู่ที่ 9

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ.113-030 ซอยไร่ผู้ช่วยศักด์ิ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 ต้าบล
วงัทอง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร (รวมไหล่)  ระยะทาง 200 เมตร 
ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 ม.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์  ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
21 350,000      350,000     350,000     350,000      350,000      กองช่าง

22 450,000      450,000     450,000     450,000      450,000      กองช่าง

23 270,000      270,000     270,000     270,000      270,000      กองช่าง

24 410,000      410,000     410,000     410,000      410,000      กองช่าง

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา บ้านผา
ทอง หมู่ที่ 11 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวมไหล่)  
ระยะทาง 200 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ทรายรอง 0.05 ม.

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านซับใหญ่ 
หมู่ที่ 13 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวมไหล่)  
ระยะทาง 120 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ทรายรอง 0.05 ม.

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านซับใหญ่ 
หมู่ที่ 13 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร (รวมไหล่)  
ระยะทาง 183 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 เมตร 
ทรายรอง 0.05 ม.

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ประปา บ้านผาทอง หมู่ที่ 11

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 

บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 

บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง
โรงเรียน บ้านเนินทราย หมู่ที่

 9

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียน บ้าน
เนินทราย หมู่ที่ 9 ต้าบลวงัทอง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร (รวม
ไหล่)  ระยะทาง 200 เมตร ถนนหนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 0.10 
เมตร ทรายรอง 0.05 ม.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์  ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
25 163,000      163,000     163,000     163,000      163,000      กองช่าง

26 163,000      163,000     163,000     163,000      163,000      กองช่าง

27 163,000      163,000     163,000     163,000      163,000      กองช่าง

28 163,000      163,000     163,000     163,000      163,000      กองช่าง

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

งบประมาณ

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยไร่นายอานนท์ บ้าน
ห้วยร่วม หมู่ที่ 2 ต้าบลวงัทอง โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุก
บดอดัแน่น ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร เผ่ือยบุตัว 30 % มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 400 
ลบ.ม.

 โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.113-015 ซอยวงัช้างตาย บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 ต้าบลวงั
ทอง โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบดอดัแน่น ความกวา้ง 4 
เมตร ความยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร เผ่ือยบุตัว 30 % 
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม.

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย 4  บ้านนา

ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอยไร่นาย

อานนท์ บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2

 โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น ชย.ถ.113-015 ซอย
วงัช้างตาย บ้านห้วยร่วม หมู่ที่

 2

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 4  บ้านนาทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 7 ต้าบลวงัทอง โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบดอดั
แน่น ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร เผ่ือยบุตัว 30 % มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.113-058 สายคุ้มปรางค์เหนือ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7 
ต้าบลวงัทอง โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบดอดัแน่น ความ
กวา้ง 4 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร เผ่ือยบุตัว
 30 % มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น ชย.ถ.113-058 สาย
คุ้มปรางค์เหนือ บ้านนาทุ่ง

ใหญ่ หมู่ที่ 7

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์  ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
29 267,000      267,000     267,000     267,000      267,000      กองช่าง

30 449,700      449,700     449,700     449,700      449,700      กองช่าง

31 168,000      168,000     168,000     168,000      168,000      กองช่าง

32 168,000      168,000     168,000     168,000      168,000      กองช่าง

33 180,000      180,000     180,000     180,000      180,000      กองช่าง

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

งบประมาณ

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น ชย.ถ.113-047 ซอย
เนินสวรรค์ บ้านหินดาด หมู่ที่

 10

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โดย กอ่สร้างถนน ระยะทาง 0.100 กม. ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ช่วง กม.
 0+000 ถึง กม 0+100 ระยะทาง 0.100 กม กอ่สร้างถนน คสล.
 กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรช่วง กม. 0+000 
ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 
4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น ชย.ถ.113-028 ซอย
ไร่นายสมควร บ้านห้วยหินฝน

 หมู่ที่ 8

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยนางสุกจิ บ้านผาทอง
 หมู่ที่ 11 ต้าบลวงัทอง โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบดอดั
แน่น ความกวา้ง 3 เมตร ความยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร 
เผ่ือยบุตัว 30 % มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 195 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอยนางสุกจิ 

บ้านผาทอง หมู่ที่ 11

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.113-028 ซอยไร่นายสมควร บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 
ต้าบลวงัทอง โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบดอดัแน่น ความ
กวา้ง 3 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร เผ่ือยบุตัว
 30 % มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 300 ลบ.ม.

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
บ้านนายโสภี บ้านผาทอง 

หมู่ที่ 11

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยหนองทราย บ้านผา
ทอง หมู่ที่ 11 ต้าบลวงัทอง โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบด
อดัแน่น ความกวา้ง 3 เมตร ความยาว 500 เมตร หนา 0.10 
เมตร เผ่ือยบุตัว 30 % มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 195 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอยหนองทราย 

บ้านผาทอง หมู่ที่ 11

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายโสภี 
บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ 3 เมตร ความยาว 78 เมตร



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
34 267,000      267,000     267,000     267,000      267,000      กองช่าง

35 280,000      280,000     280,000     280,000      280,000      กองช่าง

36 500,000      500,000     500,000     500,000      500,000      กองช่าง

37 600,000      600,000     600,000     600,000      600,000      กองช่างเพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชย.ถ. 113-02 สายบ้านหนองตะเคียน หมู่ท่ี 5  - บ้านเนินทราย
 หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน 
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+380 ระยะทาง 0.380 กม.กอ่สร้าง
ถนน คสล.กวา้ง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ช่วง กม.
 0+000 ถึง กม. 0+000 ระยะทาง 0.000 กม.กอ่สร้างถนน คส
ล.กวา้ง 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. รวมระยะทาง
ด้าเนินการฯ 0.380  กม.

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง
สัญจร ขนส่งสินค้า
หรือผลผลิตทาง

การเกษตรมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น  ชย.ถ. 113-02
 สายบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่
 5  - บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรซอย 4 ตัดถนน
ใหม่ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอย 4 ตัดถนนใหม่ บ้าน
นาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 ต้าบลวงัทองโดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหิน
คลุกบดอดัแน่น ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หนา
 0.10 เมตร เผ่ือยบุตัว 30 % มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 520
 ลบ.ม.

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-01 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 
225 บ้านซับใหญ่ บ้านซับ

ชมภู หมู่ที่ 6

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โดย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.042 กม. ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+042 ระยะทาง 0.042 กม
 กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตรช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม 
กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง
สัญจร ขนส่งสินค้า
หรือผลผลิตทาง

การเกษตรมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

งบประมาณ

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ทอ้งถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

ระบบการสัญจรมี
ความปลอดภยัสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้ารงชีวิตมากขึ้น

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ 113-02 สาย
บ้านเนินทราย - บ้านหนอง

ตะเคียน บ้านหนองตะเคียน 
หมู่ที่ 5

โดย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 0.100 กม. ผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+100 ระยะทาง 0.100 กม
 กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตรช่วง กม. 0+000 ถึง กม 0+000 ระยะทาง 0.000 กม 
กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์  ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
38 500,000      500,000     500,000     500,000      500,000      กองช่าง

39 180,000      180,000     180,000     180,000      180,000      กองช่าง

40 50,000       50,000       50,000       50,000        50,000       กองช่าง

41 50,000       50,000       50,000       50,000        50,000       กองช่าง

42 300,000      300,000     300,000     300,000      300,000      กองช่าง

43 600,000      600,000     600,000     600,000      600,000      กองช่าง

14,565,700      14,565,700     14,565,700     14,565,700       14,565,700      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

นายวินัย บา้นหว้ยหนิฝน 
หมู่ที่ 8

เพื่อยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายวินัย 
บา้นหว้ยหนิฝน หมู่ที่ 8 ขนาด ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 50.00 เมตร

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทางสัญจร 
ขนส่งสินค้าหรือผลผลิตทาง

การเกษตรมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

โครงการซ่อมแซมคอสะพาน
คุ้มบ้านเจาเหนือ บ้านเนิน

ทราย หมู่ที่ 9

เพื่อก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
คสล.และประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมสะดวก

ปลอดภยัมาก

โครงการซ่อมแซมคอสะพานคุ้มบ้านเจาเหนือ บ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 9

ประชาชนร้อยละ50
ของในหมู่บา้นได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา1.1ทั้งส้ิน

โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม BOX CULVERT 
คลองประดู่ส้ม บา้นน้้าตก

นางค้า หมู่ที่ 12

เพื่อก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
คสล.และประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมสะดวก

ปลอดภยัมาก

โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม BOX CULVERT คลอง
ประดู่ส้ม  บา้นน้้าตกนางค้า หมู่ที่ 12 ขนาด 180X180 
เมตร ชนิด 2 ช่อง ความยาว 7.00 เมตร

ประชาชนร้อยละ50
ของในหมู่บา้นได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ

โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม BOX CULVERT 

รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น
ชย.ถ.113-050  ซอยซับ

ใหญ-่เขารวก บา้นซับใหญ่
 หมู่ที่ 13 จ้านวน 2 จุด

เพื่อก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
คสล.และประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมสะดวก

ปลอดภยัมาก

โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม BOX CULVERT รหสัทาง
หลวงทอ้งถิ่น ชย.ถ.113-050  ซอยซับใหญ-่เขารวก บา้น
ซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ขนาด 180X180 เมตรชนิด2ช่อง ความ
ยาว7.00 เมตร จ้านวน 2 จุด

ประชาชนร้อยละ50
ของในหมู่บา้นได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ

โครงการวางระบบทอ่
ระบายน้้าซอยบญุจันทร์ 

บา้นหนิดาด หมู่ที่ 10

เพื่อก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
คสล.และประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมสะดวก

ปลอดภยัมาก

โครงการวางระบบทอ่ระบายน้้าซอยบญุจันทร์ บา้นหนิดาด
 หมู่ที่ 10 ขนาด 100X100 เมตร จ้านวน 2 จุด จุดละ 5 
ทอ่น

ประชาชนร้อยละ50
ของในหมู่บา้นได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ

โครงการวางระบบทอ่
ระบายน้้าคลองประดู่ส้ม 
บา้นน้้าตกนางค้า หมู่ที่ 12

เพื่อก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
คสล.และประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมสะดวก

ปลอดภยัมาก

โครงการวางระบบทอ่ระบายน้้าคลองประดู่ส้ม บา้นน้้าตก
นางค้า หมู่ที่ 12 ขนาด 100X100 เมตร จ้านวน 10ทอ่น 
พร้อมยาแนว

ประชาชนร้อยละ50
ของในหมู่บา้นได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา





ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

2 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

3 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

4 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์  บ้าน
ปรางค์มะค่า หมู่ที่3

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์  บ้านวงัใหญ่
 หมู่ที4่

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์  บ้านวงั
ใหญ่ หมู่ที4่

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์  บ้านนาระยะ
 หมู่ที1่

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์  บ้านนา
ระยะ หมู่ที่1

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์  บ้านห้วย
ร่วม หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์  บ้านห้วย
ร่วม หมู่ที่ 2

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์  บ้านปรางค์
มะค่า หมู่ที่3

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
5 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

6 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

7 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

8 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่งโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์ บ้านห้วยหิน
ฝน หมู่ที่ 8

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ บ้านห้วย
หินฝน หมู่ที่ 8

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 7

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์  บ้านซับชมภู
 หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์  บ้านซับ
ชมภู หมู่ที่ 6

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์   บ้านหนอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
9 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

10 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

11 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

12 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่งโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์ บ้านน้้าตก
นางค้า หมู่ที่ 12

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ บ้านน้้าตก
นางค้า หมู่ที่ 12

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์ บ้านผาทอง 
หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ บ้านผา
ทอง หมู่ที่ 11

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์ บ้านหินดาด 
หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ บ้านหิน
ดาด หมู่ที่ 10

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์ บ้านเนิน
ทราย หมู่ที่ 9

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ บ้านเนิน
ทราย หมู่ที่ 9

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
13 378,000     378,000      378,000     378,000      378,000      กองชา่ง

14 450,000     450,000      450,000     450,000      450,000      กองชา่ง

15 195,000     195,000      195,000     195,000      195,000      กองชา่ง

4,047,000     4,047,000      4,047,000     4,047,000       4,047,000      รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา1.2ทั้งส้ิน

จดัซ้ือชดุโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น
 แผงแยก กา้ลังวตัต์ ๒,๐๐๐ 
วตัต์ จา้นวน ๕๐ ชดุ เพื่อ
ซ่อมแซมชดุโคมไฟโซล่าเซลล์
ที่ชา้รุดภายในเขตพื้นที่ต้าบล
วงัทอง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

จดัซ้ือชดุโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น แผงแยก กา้ลังวตัต์ ๒,๐๐๐
 วตัต์ จา้นวน ๕๐ ชดุ เพื่อซ่อมแซมชดุโคมไฟโซล่าเซลล์ที่
ชา้รุดภายในเขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

จดัซ้ือชดุโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง
พลังงานแสงอาทิตย ์ระบบโซ
ล่าเซลล์ ขนาด2,000วตัต์
พร้อมติดต้ัง ภายในเขตพื้นที่
ต้าบลวงัทอง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

จดัซ้ือชดุโคมไฟฟ้าส่องสวา่งพลังงานแสงอาทิตย ์ระบบโซ
ล่าเซลล์ ขนาด2,000วตัต์พร้อมติดต้ัง ภายในเขตพื้นที่
ต้าบลวงัทอง

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
ระบบโซล่าเซลล์ บ้านซับใหญ่
 หมู่ที่ 13

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบสาธารณูโภคและ
เพิ่มคุณภาพชวีติใน
ชมุชนสร้างความ
ปลอดภัยในแหล่งชมุชน
มากขึ้น

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ บ้านซับ
ใหญ่ หมู่ที่ 13

ประชาชนร้อยละ
50ของในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

ความปลอดภัย
และประสิทธภิาพ
ในคุณภาพชวีติที่

ดีขึ้น





ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3   ก่อสร้างและขยายเขตประปา
ล้าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

"
2 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง
3

4 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

5 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านนาระยะ
 หมู่ที่ 1 จ้านวน 3 จดุ ประกอบด้วย ไร่นางสมบูรณ์,ไร่
พรนารายณ์ และ ไร่นางอสุา

 มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
บ้านวงัใหญ่ หมู่ที่ 4

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านวงัใหญ่ 
หมู่ที่ 4 คุ้มวงัมล , ดอยฟ้า

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

 มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านคุ้มบ้าน
นายเฉลิม บ้านปรางค์
มะค่า หมู่ที่ 3

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคุ้มบ้านนายเฉลิม
 (คุ้มมอดินแดง) บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านห้วยร่วม 
หมู่ที่ 2 มพร้อมติดต้ังระบบโวล่าเซลล์ส้าหรับประปา
หมู่บ้าน จ้านวน 4 จดุ

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

โครงการติดต้ังถงักรองน้้า พร้อมติดต้ังถงัคุ้มวงัมล หมท่ี่ 
4 บ้านวงัใหญ๋

โครงการติดต้ังถงักรองน้้า
 พร้อมติดต้ังถงัคุ้มวงัมล 
หมท่ี่ 4 บ้านวงัใหญ๋



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3   ก่อสร้างและขยายเขตประปา
ล้าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
6 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

"

7 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

8

9 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านนาทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 7

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 7

 มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที5่ 
บ้านหนองตะเคียน

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5

 มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

โครงการขยายเขตประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านความยาวประมาณ1,500 เมตร บ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 9

โครงการขยายเขต
ประปาพร้อมปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
ความยาวประมาณ1,500 
เมตร บ้านเนินทราย หมู่ที่
 9

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

โครงการติดต้ังระบบ
ประปาหมู่บ้านพร้อมเดิน
ท่อภายในหมู่บ้าน
ประมาณ1,500 เมตร 
บ้านหินดาด  หมู่ที่ 10

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการติดต้ังระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเดินท่อภายใน
หมู่บ้านประมาณ1,500 เมตร บ้านหินดาด  หมู่ที่ 10

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3   ก่อสร้างและขยายเขตประปา
ล้าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
10 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

11 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

"

12 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

13 200,000       200,000           200,000        200,000        200,000         กองชา่ง

14 100,000       100,000           100,000        100,000        100,000         กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านโดยติดต้ัง
แผงโซล่าเซลล์ บ้านหิน
ดาด หมู่ที่ 10

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยติดต้ังแผงโซ
ล่าเซลล์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

โครงการวางท่อระบาย
น้้าซอยบุญจนัทร์ บ้าน
หินดาด หมู่ที่ 10 จ้านวน
 2 จดุ

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการวางท่อระบายน้้าซอยบุญจนัทร์ บ้านหินดาด 
หมู่ที่ 10 จ้านวน 2 จดุ

 มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

งบประมาณ

โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษ๖รไร่
นางวาสนาบ้านหินดาด 
หมู่ที่ 10

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษ๖รไร่นางวาสนา
บ้านหินดาด หมู่ที่ 10

 มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

โครงการติดต้ังประปา
พร้อมเดินท่อประปา
ภายในหมู่บ้านบ้านผา
ทองหมู่ที่ 11

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการติดต้ังประปาพร้อมเดินท่อประปาภายใน
หมู่บ้านบ้านผาทองหมู่ที่ 11

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

โครงการจดัซ้ือหอถงั
ประปาบ้านผาทอง หมู่ที่ 
11 ความจ ุ3,000 ลิตร 
จ้านวน 3 ถงั

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการจดัซ้ือหอถงัประปาบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 ความจุ
 3,000 ลิตร จ้านวน 3 ถงั

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3   ก่อสร้างและขยายเขตประปา
ล้าดับที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
15 100,000       100,000           100,000        100,000        100,000         กองชา่ง

16 200,000       200,000           200,000        200,000        200,000         กองชา่ง

17 500,000       500,000           500,000        500,000        500,000         กองชา่ง

7,100,000    7,100,000       7,100,000     7,100,000     7,100,000      

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 1.3 ทั้งส้ิน

 

โครงการติดต้ังถงัแชม
เปญบ้านปรางค์มะค่าใน 
บ้านผู้ชว่ยล้าพูน บ้าน
ปรางค์มะค่า หมู่ที่ 13

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการติดต้ังถงัแชมเปญบ้านปรางค์มะค่าใน บ้าน
ผู้ชว่ยล้าพูน บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 13

 มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านซับใหญ่ 
หมู่ที่ 13

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13  มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้้า
เพียงพอต่อการ

เพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านโดยติดต้ัง
แผงโซล่าเซลล์ บ้านผา
ทอง หมู่ที่ 11

ประชาชนมแีหล่งน้้าทาง
การเกษตรที่อดุมสมบูรณ์

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยติดต้ังแผงโซ
ล่าเซลล์ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11

มแีหล่งเพื่อ
ใชเ้พิ่มมากขึ้น





ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4   การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2570 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

สาธาณะที่พึงได้รับ

อยา่งทั่วถึงและดีขึ้น

2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

4 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านวงัใหญ่ หมู่ที่4

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านนาระยะ หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านหนองตะเคียน 
หมู่ที่ 5

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่ ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่
 3

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านวงัใหญ่ หมู่ที่4

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4   การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2570 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

7 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

10 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว 
บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าว บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านซับชมภู หมู่ที่ 6

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านเนินทราย หมู่ที่ 9

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านหินดาด หมู่ที่ 10

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านหินดาด หมู่ที่ 10



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4   การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2570 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

13 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

สาธาณะที่พึงได้รับ

อยา่งทั่วถึงและดีขึ้น

1,300,000     1,300,000      1,300,000    1,300,000    1,300,000    

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านผาทอง หมู่ที่ 11

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านผาทอง หมู่ที่ 11

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
พึงได้รับอยา่งทั่วถึง

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13

โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
บ้านน้้าตกนางค้า หมู่ที่ 12

ประชาชนได้รับบริการ
ที่พึงได้รับ

โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวบ้านน้้าตกนางค้า หมู่ที่
 12

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพืน้ที่

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 1.4 ทั้งส้ิน





ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการฝึกอบรมอาชพี 100,000   100,000    100,000       100,000       100,000        กองสวสัดิการ

กลุ่มผู้สูงอายใุนพื้นที่ต้าบลวงัทอง

2 โครงการจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้ เศรษฐกจิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตร

พอเพียง ต้าบลวงัทอง

3 โครงการสืบสานทฤษฎีใหม่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตร

ถวายในหลวง

4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตร

5 20,000    20,000     20,000         20,000         20,000          เกษตร

6 100,000   100,000    100,000       100,000       100,000        เกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านอาชพีให้กบัประชาชน

ชาวต้าบลวงัทอง หมู่ที่1- หมู่ที่ 13 เพิ่มรายได้ให้กบั
ครัวเรือนในชมุชน

เพื่อเพิ่มอาชพีในชมุชน
ต้าบลวงัทอง

กลู่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง หมู่ที่
 1- หมู่ที่ 13 ประชาชนได้รับ

ความรู้มาใชใ้นด้าน
การเกษตร

 ประชากรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ความพึงพอใจ
ของประชากร
ต้าบลวงัทอง

สนับสนุนตาม
แนวทาง
พระราชด้าริ

เพื่อสืบสานแนวทางตามพระราชด้าริและ
น้ามาพัฒฯชมุชนในต้าบลวงัทอง

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในต้าบล

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในกจิกรรม

ประชาชนในต้าบล
วงัทองมรีายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลผลิตทาง
การเกษตรมคีวาม

ปลอดภัยต่อ
ประชากรชาวต้าบล

วงัทอง

 การมส่ีวนร่วม
ของประชากร

ในต้าบล

 การมส่ีวนร่วม
ของประชากร

ในต้าบล

ประชากรในต้าบลมทีางเลือกในการ
ประกอบอาชพีทางการเกษ๖รมากขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษมากขึ้น

โครงการส่งเสริมการเล้ียงไกพ่ันธ์
พื้นเมอืง

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ

เพิ่มอาชยีให้ประชากรใน
ต้าบล

ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ทางด้านการเกษตร

โครงการส่งเสริมการเล้ียงไกไ่ข่
ไอโอดีน

เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
ที่มคีวามประสงค์เล้ียงไก่

กลู่มเกษตรกรภายในต้าบลวงัทอง  การมส่ีวนร่วม
ของประชากร

ในต้าบล

เกษตรกรมคีวามรู้
ทางด้านการเกษตร

อยา่งถกูต้อง



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
7 50,000    50,000     50,000         50,000         50,000          เกษตร

8 50,000    50,000     50,000         50,000         50,000          เกษตร

9 30,000    30,000     30,000         30,000         30,000          เกษตร

10 50,000    50,000     50,000         50,000         50,000          เกษตร

11 100,000   100,000    100,000       100,000       100,000        เกษตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราช
กมุารี(อพ.สธ)

เพื่ออนุรักษ์พันธกุรรมพืช
ตามพระราชด้าริ

ความอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาติในต้าบลวงั
ทอง

ความอดุมสมบูรณ์
ตามวตัถปุระสงค์

โครงการ

 การมส่ีวนร่วม
ของประชากร

ในต้าบล

โครงการส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมกั
ชวีภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การใชท้รัพยากรธรรมชาติ
เพื่อลดต้นทุนในการเกษตร

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต้าบลวงัทองหมู่ที่ 1 -
หมู่ที1่3

 การมส่ีวนร่วม
ของประชากร

ในต้าบล

ลดต้นทุนทาง
การเกษตรให้

เกษตรกรในต้าบล
วงัทอง

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สมนุไพรในท้องถิ่น

โครงการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคและแมลงศัตรูพืช

โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูกมนั
แปลงใหญ๋

น้าสมนุไพรมาใชม้ากขึ้น อนุรักษ์และพัฒนาสมนุไพรในท้องถิ่นให้คง
อยู่คู่กบัพื้นที่ต้าบลวงัทอง

เกษตรกรในต้าบลวงัทองมคีวามรู้ทางด้าน
การเกษตรรู้จกัวธิปี้องกนัและกา้จดัศัตรูพืช
มากขึ้น

เพิ่มความรู้ทางด้าน
การเกษตรให้เกษตรกรใน
ต้าบลวงัทอง

ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชพีให้กบัประชาชนใน
ต้าบลวงัทอง

กลู่มเกษตรกรภายในต้าบลวงัทอง

การใช้
ประโยชน์ของ
คนในชมุชน

น้าสมนุไพรใน
ท้องถิ่นมาใชป้ระ

โยน์มากขึ้น

ปริมาณ
ผลผลิตทาง

การเกษตรที่มี
ประสิทธภิาพ

เกษตรกรมคีวามรู้
ทางด้านการเกษตร

อยา่งถกูต้อง

ปริมาณ
ผลผลิตทาง

การเกษตรที่มี
ประสิทธภิาพ

เกษตรกรมคีวามรู้
ทางด้านการเกษตร

อยา่งถกูต้อง



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
12 100,000   100,000    100,000       100,000       100,000        สวสัดิการฯ

13 50,000    50,000     50,000         50,000         50,000          เกษตร

14 30,000    30,000     30,000         30,000         30,000          เกษตร

830,000   830,000    830,000       830,000       830,000        

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพีชมุชน เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชพีใน
ต้าบลวงัทองทั้ง 13 หมู่บ้าน

กลุ่มอาชพีในต้าบลวงัทองทั้ง 13 หมู่บ้าน  การมส่ีวนร่วม
ของประชากร

ในต้าบล

ความอดุมสมบูรณ์
ตามวตัถปุระสงค์

โครงการ

โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกจิชมุชน

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชพีใน
ต้าบลวงัทองทั้ง 13 หมู่บ้าน

ประชากรในต้าบลวงัทองทั้ง 13 หมู่บ้าน การมส่ีวนร่วม
ของประชากร

ในต้าบล

ประชาชนในต้าบล
วงัทองมรีายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการฝึกอบรมการใชส้ารเคมใีน
การผลิตพืช

เพื่อป้องกนัและกา้จดั
ศัตรูพืชให้กบัเกษตรกรเชน่
เพล้ียกระโดดหนอนใบขา้ว

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต้าบบลวงัทองโดยจดั
อบรมวธิกีารใชส้ารเคมใีนการกา้จดัศัตรูพืช

การมส่ีวนร่วม
ของประชากร

ในต้าบล

เกษตรกรมคีวามรู้
สามารถป้องกนัและ

กา้จดัศัตรูพืช

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 2.1ทั้งส้ิน





ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2   ส่งเสริมและขยายตลาดการจ้าหน่ายสินค้าของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1
เป็นศูนยก์ระจายสินค้า
ให้กบัพี่น้อง 1,800,000       1,800,000      มแีหล่งตัวแทนกระจายสินค้า กองชา่ง

ชาวต้าบลวงัทอง เป็นศูนยก์ลางในการกระจายสินค้า

เป็นตัวแทนจา้หน่ายสินค้าทาง ทางการเกษตรให้กบักลู่มผู้ผลิตผล

การเกษตร ทางการเกษตร

2
เป็นศูนยก์ระจายสินค้า
ให้กบัพี่น้อง มแีหล่งตัวแทนกระจายสินค้า กองชา่ง

ชาวต้าบลวงัทอง 1,800,000       1,800,000      เป็นศูนยก์ลางในการกระจายสินค้า

เป็นตัวแทนจา้หน่ายสินค้าทาง ทางการเกษตรให้กบักลู่มผู้ผลิตผล

การเกษตร ทางการเกษตร

3
เป็นศูนยก์ระจายสินค้า
ให้กบัพี่น้อง มแีหล่งตัวแทนกระจายสินค้า กองชา่ง

ชาวต้าบลวงัทอง 1,800,000       1,800,000      เป็นศูนยก์ลางในการกระจายสินค้า
เป็นตัวแทนจา้หน่ายสินค้าทาง ทางการเกษตรให้กบักลู่มผู้ผลิตผล

การเกษตร ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการกอ่สร้างศูนยก์ลางรวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตร และเชื่อมโยง
การตลาดระดับชมุชน บ้านห้วยหินฝน หมู่
ที่ 8 ขนาดความกวา้ง 20 เมตร ความยาว 
36 เมตร โครงเหล็ก ตามแบบส้านักงาน
โยธาธกิารและผังเมอืง

 กลุ่มผู้รับสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความหลากหลาย

โครงการพัฒนาศูนยก์ลาง
รวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตร และเชื่อมโยง
การตลาดระดับชมุชน

งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างคศูนยก์ลางรวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตร และเชื่อมโยง

การตลาดระดับชมุชน  บ้านนาระยะ หมู่ที่
 1 ขนาดความกวา้ง 20 เมตร ความยาว 
36 เมตร โครงเหล็ก ตามแบบส้านักงาน

โยธาธกิารและผังเมอืง

โครงการกอ่สร้างศูนยก์ลางรวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตร และเชื่อมโยง

การตลาดระดับชมุชนบ้านซับชมภู หมู่ที่ 6
 ขนาดความกวา้ง 20 เมตร ความยาว 36 
เมตร โครงเหล็ก ตามแบบส้านักงานโยธาธิ

การและผังเมอืง

กลุ่มผู้รับสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความหลากหลาย

กลุ่มผู้รับสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความหลากหลาย

โครงการพัฒนาศูนยก์ลาง
รวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตร และเชื่อมโยง
การตลาดระดับชมุชน

โครงการพัฒนาศูนยก์ลาง
รวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตร และเชื่อมโยง
การตลาดระดับชมุชน



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2   ส่งเสริมและขยายตลาดการจ้าหน่ายสินค้าของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

4
เป็นศูนย์กระจายสินค้า
ให้กับพี่น้อง 1,800,000       1,800,000      มีแหล่งตัวแทนกระจายสินค้า กองช่าง
ชาวต้าบลวังทอง เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า
เป็นตัวแทนจ้าหน่ายสินค้าทาง ทางการเกษตรให้กับกลู่มผู้ผลิตผล
การเกษตร ทางการเกษตร

7,200,000      7,200,000     

โครงการพัฒนา
ศูนย์กลางรวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตร 
และเชื่อมโยงการตลาด
ระดับชุมชน

โครงการก่อสร้างศูนย์กลางรวบรวม
และกระจายสินค้าเกษตร และ
เชื่อมโยงการตลาดระดับชุมชน  
ปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ขนาดความกว้าง
 20 เมตร ความยาว 36 เมตร โครง
เหล็ก ตามแบบส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมือง

 กลุ่มผู้รับสินค้า
ทางการเกษตรมี
ความหลากหลาย

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา2.2 ทั้งส้ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ





ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1   การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวขี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 200,000      200,000     200,000         200,000      200,000         กองการศึกษาฯ

2 100,000      100,000     100,000         100,000      100,000         กองการศึกษาฯ

3 60,000       60,000       60,000          60,000        60,000           กองการศึกษาฯ

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม

โครงการเกนิ
ร้อยละ50

1) สนับสนุนโครงการกฬีาท้องถิ่นสัมพันธ ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อา้เภอภักดี
ชมุพล ทั้ง 4 แห่ง

โครงการกฬีาท้องถิ่นสัมพันธ์

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม

โครงการเกนิ
ร้อยละ50

โครงการกฬีาต้านภัยยา
เสพติด

1) จดักฬีาต้านภัยยาเสพติด ส้าหรับหมู่บ้านใน
ต้าบลวงัทอง 13 หมู่บ้าน

เพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธอ์นัดีใน
ท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้มกีารเล่นกฬีาใน

ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนต้าบลวงัทอง 
รักการเล่นกฬีา เพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด

โครงการอดุหนุนการ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กและ
เยาวชนรักการออกกา้ลัง

กาย รร.ในเขตต้าบลวงัทอง

กลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง ทั้ง6 
โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านห้วย
ร่วม 2. โรงเรียน บ้านนาระยะพัฒนา 3. 
โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 4. โรงเรียนบ้านซับ
ชมภู 5. โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 6. โรงเรียน
บ้านหนองตะเคียน

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม

โครงการเกนิ
ร้อยละ50

เยาวชน ต้าบลวงั
ทอง รักการเล่นกฬีา
 รู้จกัดูและสุขภาพ 

ห่างไกลปัญหา
สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนต้าบลวงัทอง 
รักการเล่นกฬีา รัก

สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

สร้างความสัมพันธ์
อนัดีระหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 เจา้หน้าที่มสุีขภาพ
แขง็แรง

เยาวชน ต้าบลวงั
ทอง รักการเล่นกฬีา
 เพื่อห่างไกลยาเสพ
ติด



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1   การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวขี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

4 100,000      100,000     100,000         100,000      100,000         สาธารณสุข

5 30,000       30,000       30,000          30,000        30,000           กองการศึกษาฯ

6 โครงการจดัซ้ือวสัดุกฬีา 50,000       50,000       50,000          50,000        50,000           กองการศึกษาฯ

540,000     540,000    540,000        540,000      540,000        

โครงการแขง่ขนักฬีาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกดั อบต.

วงัทอง

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กท้ากจิกรรมร่วมกนั

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลวงัทอง

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม

โครงการเกนิ
ร้อยละ50

พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวยั

เพื่อปลูกฝังการดูแล
สุขภาพให้คนในชมุชน

ชาวต้าบลวงัทองมสุีขภาพที่แขง็แรงห่างไกล
โรคต่างๆ

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม

โครงการเกนิ
ร้อยละ50

เยาวชน ต้าบลวงั
ทอง รักการเล่นกฬีา
 รู้จกัดูและสุขภาพ 

ห่างไกลปัญหา
สุขภาพ

เพื่อสนับสนุน
อปุกรณ์กฬีาให้แก่
หมู่บ้านในต้าบลวงั

ทอง

เพื่อสนับสนุนอปุกรณ์กฬีาให้กบั13 หมู่บ้านใน
ต้าบลวงัทอง

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม

โครงการเกนิ
ร้อยละ50

เยาวชน ต้าบลวงั
ทอง รักการเล่นกฬีา
 รู้จกัดูและสุขภาพ 

ห่างไกลปัญหา
สุขภาพ

โครงการส่งเสริมการออก
กา้ลังกายของชมุชนใน
ต้าบลวงัทอง

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 3.1 ทั้งส้ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ







ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัติ ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (kpI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 20,000            20,000        20,000         20,000           20,000           ส่วนสวสัดิการฯ

2 20,000            20,000        20,000         20,000           20,000           ส่วนสวสัดิการฯ

3 20,000            20,000        20,000         20,000           20,000           ส่วนสวสัดิการฯ

4 20,000            20,000        20,000         20,000           20,000           ส่วนสวสัดิการฯ

โครงการให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชวีติ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชพีผู้สูงอายผูุ้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความชว่ยเหลือ

โครงการการขบัเคล่ือนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง

เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้ใชเ้วลาวา่งให้เกดิ

ประโยชน์ ร่วมกนัคิด 
ร่วมกนัท้า กอ่ให้เกดิ

ความรัก ความสามคัคีใน
ชมุชน

จดัอบรมให้ความรู้กลุ่มเด็กและ
เยาวชนในต้าบลวงัทอง

 จา้นวนผู้ร่วม
โครงการเกนิร้อย

ละ50

คุณภาพชวีติของคนใน
ต้าบลวงัทอง

 จา้นวนผู้ร่วม
โครงการเกนิร้อย

ละ50

คุณภาพชวีติของคนใน
ต้าบลวงัทอง

สมาชกิกลุ่มอาชพีในต้าบลวงัทอง 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เจา้หน้าที่

และวทิยากร

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กบั
แหล่งชมุชนในต้าบล

เพื่อเป็นการให้ความ
ชว่ยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชวีติ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

 จา้นวนผู้ร่วม
โครงการเกนิร้อย

ละ50

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ต้าบลวงั
ทอง ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่
สามารถชว่ยเหลือตนเองได้ในการ

ด้ารงชพี

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอาย/ุ
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ได้
มทีักษะทางด้านอาวพี
เสริมและใชเ้วลาวา่งให้

เป็นประโยชน์

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผ็ด้อยโอกาส มคีวามรู้ความใจถงึโรค
อยา่งถกูต้อง

 จา้นวนผู้ร่วม
โครงการเกนิร้อย

ละ50

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
แกนน้าด็กและเยาวชน

ต้าบลวงัทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัติ ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (kpI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 20,000            20,000        20,000         20,000           20,000         ส่วนสวัสดิการฯ

.
6 50,000          50,000      50,000       50,000         50,000         ส่วนสวัสดิการฯ

7 20,000          20,000      20,000       20,000         20,000         ส่วนสวัสดิการฯ

8 20,000          20,000      20,000       20,000         20,000         ส่วนสวัสดิการฯมีกิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
และพัฒนาด้านอาชีพแก่

เด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมีการ
พัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง

ประชากรในต้าบลวังทอง ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิน
ร้อยละ50

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มอาชีพ

ต้าบลวังทอง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท้า 

ก่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีในชุมชน

สมาชิกกลุ่มอาชีพในต้าบลวัง
ทอง ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

เจ้าหน้าที่และวิทยากร

 กลุ่มผู้พิการใน
ต้าบลวังทอง

คุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผู้พิการมีเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ

โครงการจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมกจกรรมให้
กลุ่มผู้สูงอายุ

ส่งแสริมกิจกรรมให้กลุ่มผู้พใน
ต้าบลวังทอง

โครงการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสต้าบลวังทอง

เพิ่มประสิทธิภาพใน
ชุมชนต้าบลวังทอง

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในต้าบลวังทอง

ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิน
ร้อยละ50

คุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิน
ร้อยละ50

กลุ่มผ็ด้อยโอกาสใน
ต้าบลวังทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 30,000          30,000      30,000       30,000         30,000         กองสวัสดิการฯ

10 100,000        100,000    100,000     100,000       100,000       กองสวัสดิการฯ

11 50,000          50,000      50,000       50,000         50,000         กองสวัสดิการฯ

12 20,000          20,000      20,000       20,000         20,000         กองสวัสดิการฯ

13 100,000        100,000    100,000     100,000       100,000       กลุ่มเยาวชนในต้าบล
วังทองมีคุณภาพและ

เป็นกลุ่ส้าคัญใน
การพัฒฯต้าบลวังทอง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ผู้สูงอายุและสถาบัน

ครอบครัวต้าบลวังทอง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนเห็น

ความส้าคัญของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุต้าบลวังทองเจ้าหน้าที่
และประชาชนทั่วไป

ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม

ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม

ความสัมพันธ์ของคน
ในครอบครัว

ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม

กลุ่มเยาวชนในต้าบล
วังทองมีคุณภาพและ

เป็นกลุ่ส้าคัญใน
การพัฒฯต้าบลวังทอง

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้
สุง/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

ในต้าบลวังทอง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
และพัฒนาสตรีต้าบลวัง

ทอง

เพื่อให้ผู้น้าสตรี มี
ความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดเร่ืองบทบาท
ของสตรีในการพัฒนา

ชุมชน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสภาเด็กและเยาวชน

ต้าบลวังทอง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวนในต้าบล

วังทองให้มีคุณภาพ

ตัวแทนสตรีในท้องถิ่นผู้น้าสตรี
ชุมชนอาสาสมัครสตรีชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยา
วนในต้าบลวังทองให้มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
กลุ่มผู้ยากรในต้าบล
ตามพระราชด้าริตาม

โครงการ

ผู้ด้อยโฮกาส/ผู้ยากไร้/ผู้พิการ/
ผ็ยากจนในเขตพื้นที่ต้าบลวังทอง

 ความพึงพอใจ
กลุ่มผ็ด้อยโอกาส

ในชุมชน

คุณภาพชีวิตในต้าบล
วังทองมีศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

คุณภาพความเป็ฯอยู่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขตต้าบลวังทอง

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ในเขตต้าบลวังทอง

กลุ่มผู้สูงอายุในต้าบลวังทองทั้ง 
13 หมู่บ้าน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
14 20,000            20,000        20,000         20,000           20,000           สวสัดิการฯ

15 เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ 13,360,000      สวสัดิการฯ

16 100,000          100,000      100,000       100,000         100,000         สวสัดิการฯ

17 เบี้ยผู้พิการ 7,720,000       สวสัดิการฯ

18 โครงการอาสาสมคัรบริบาล 120,000          สาธารณสุข
ท้องถิ่น

21,810,000   610,000    510,000     510,000       610,000       

โครงการฝึกอบรมป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ

บุคคลในรอบครัว

มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น
หลังได้รับชว่ยเหลือเบี้ย

ยงัชพี

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในต้าบลวงัทอง

มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น
หลังได้รับชว่ยเหลือเบี้ย

ยงัชพี

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ
ของผู้พิการให้มกีาร

ด้ารงชวีติอยู่ในสังคมได้
อยา่งมคีวามสุข

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง/ผู้
สูงอยุ/ผู้พิการ

กลุ่มผู้พิการต้าบลวงัทองทั้ง13หมู่บ้าน

กลุ่มผู้สูงอาย/ุผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ

 ผู้มสิีทธไิด้รับ
ชว่ยเหลือ100

เปอร์เซน

เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ
ของผู้ป่วยเอดส์ให้มกีาร
ด้ารงชวีติอยู่ในสังคมได้

อยา่งมคีวามสุข

กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ต้าบลวงัทองทั้ง13 
หมู่บ้าน

 ผู้มสิีทธไิด้รับ
ชว่ยเหลือ100

เปอร์เซน

มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น
หลังได้รับชว่ยเหลือเบี้ย

ยงัชพี

เพื่อให้สังคมและชมุชนมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหา ความรุนแรงที่เกดิ
ขึ้นกบัเด็ก สตรีและบุคคล

ในครอบครัว

ผู้น้าชมุชน เยาวชน เจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง

 ความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้สูงอายุ

ความสัมพันธข์องคนใน
ครอบครัวที่ให้

ความส้าคัญกบัผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ
ของผู้สูงอายใุห้มกีาร

ด้ารงชวีติอยู่ในสังคมได้
อยา่งมคีวามสุข

กลุ่มผู้สูงอายตุ้าบวงัทองทั้ง 13 
หมู่บ้าน

 ผู้มสิีทธไิด้รับ
ชว่ยเหลือ100

เปอร์เซน

มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น
หลังได้รับชว่ยเหลือเบี้ย

ยงัชพี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 3.2 ทั้งส้ิน





ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ เพื่อดูแลความสงบเรียบ ประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจรไปมาในชว่ง 100,000     100,000     100,000       100,000         100,000       ประชาชนในท้องถิ่น ส้านักปลัด

ทางถนนชว่งเทศกาล ร้อย และดูแลรักษาความ
เทศกาลมคีวามสะดวก ปลอดภัย มจีดุ
บริการพักรถระหวา่งการเดินทาง มคีวามปลอดภัยใน ป้องกนัฯ

ปลอดภัยในชวีติและ ชวีติและทรัพยสิ์น และ

ทรัพยสิ์นของประชาชน ชมุชนท้องถิ่นมคีวาม

2 อปพร.ฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        

หน้าที่ในการท้างาน ป้องกนัฯ

3 อาสากู้ชพีร่วมกบั อปพร.ต้าบลวงัทอง 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        

ป้องกนัฯ

4 อปพร.ร่วมกบั คณะผู้บริหาร สมาชกิ อบต. 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        

พนักงาน อบต. ป้องกนัฯ

5 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        

ป้องกนัฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการซ้อมแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติการงานป้องกนัฯ

โครงการ1 เดือน 1 
กจิกรรมท้าความดี

โครงการป้องกนัเด็กจมน้้า

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กบัเจา้หน้าที่ในการ

ปฏิบัติหน้าที่

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจา้หน้าที่เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนในต้าบลวงัทอง

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กบัเจา้หน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

มคีวามรู่ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ

 ความพึงพอใจ
ของผู้สัญจรไป
มาชว่งเทศกาล

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

งบประมาณ

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

มคีวามรู่ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ

มคีวามรู่ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ

มคีวามรู่ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ

ประชากรชาวต้าบลวงัทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
6 เพื่อดูแลความสงบเรียบ 1)ส่งเสริมให้อบรมหน่วยแพทยฉ์กุเฉนิ 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        ประชาชนในท้องถิ่น ป้องกนัฯ

ร้อย และดูแลรักษาความ มคีวามปลอดภัยใน

ปลอดภัยในชวีติและ ชวีติและทรัพยสิ์น และ

ทรัพยสิ์นของประชาชน ชมุชนท้องถิ่นมคีวาม

สงบเรียบร้อย

7 โครงการรู้ทันป้องกนัไฟป่า 1) เพื่อจดัต้ังกลุ่มหรือสมาชกิกลุ่มป้องกนักบัไฟป่า 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        ป้องกนัฯ

ในเขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง

8 100,000     100,000     100,000       100,000         100,000       ป้องกนัฯ

9 โครงการสนับสนุนการด้าเนิน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐ 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        ป้องกนัฯ

งานตามโครงการไทย บาล 

นิยมยั่งยื่น ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

10 150,000     150,000     150,000       150,000         150,000       ป้องกนัฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ปฏบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

 ความพึงพอใจ
ของเกนิร้อยละ 

50 ของ
ประชากรใน
ต้าบลวงัทอง

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กบัเจา้หน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเพิ่มความรู้และเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้กบัอปพร.

 ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

 ความพึงพอใจ
ของเกนิร้อยละ 

50 ของ
ประชากรใน
ต้าบลวงัทอง

มคีวามรู่ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ

มคีวามรู่ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ

ปฏบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

งบประมาณ

โครงการอบรมหน่วยแพทย์
ฉกุเฉนิ

รับอาสาสมคัรจติอาสาใน
ต้าบลวงัทองเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ให้กบัหน่วยงาน

โครงการอบรมชดุปฎิบัติ
การจติอาสาภัยพิบัติ

จดัอบรมตามโครงการเพื่อเพิ่มความรู้
เตรียมความพร้อมชดุจติอาสาของต้าบลวงั

ทองในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. ต้าบลวงัทอง

1.) หมู่ 1-13 ในต้าบลวงัทอง

1) เพื่อจดัฝึกอบรม อปพร.ในต้าบลวงัทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
11 โครงการจติอาสา 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        ป้องกนัฯ

12 50,000       50,000      50,000        50,000          50,000        ป้องกนัฯ

13 20,000       20,000      20,000        20,000          20,000        ป้องกนัฯ

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 3.3 ทั้งส้ิน

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กบัเจา้หน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

มคีวามรู้ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ
เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กบัเจา้หน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

มคีวามรู้ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัอคัคีภัยแกช่มุชนใน
เขตต้าบล

ความปลอดภัยของชาวต้าบลวงัทอง

ความปลอดภัย
คุณภาพในการ

ท้างาน

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัสาธารณภัยและ
การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กบัเจา้หน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ในเขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง

ความปลอดภัยของชาวต้าบลวงัทอง มคีวามรู้ความสามารถ
ความพร้อมในการออก
ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกดิ

เหตุฉกุเฉนิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ





ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

2566 2567 2568 2569 2570

1 โครงการตลาดนัดคนรักสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

2 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ชาวต้าบลวงัทอง

3 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

4 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

6 โครงการส่งเสริมอนามยัในชอ่ง
ปากและการป้องกนัโรคติดต่อ
อื่นๆในเด็กปฐมวยั หนูน้อยปลอด
โรค

เพื่อให้เด็กมสุขภาพชอ่ง
ปากที่ดีมกีารดูแลรักษษ
อยา่งถกูวธิี

ปลูกฝังให้เด็กดูและรักษาสุขภาพทางชอ่ง
ปากเป็นอยา่งดี ร

10,000 10,000 10,000       10,000       10,000 ประชาชนต้าบลวงั
ทอง

ประชาชนให้
ความส้าคัญและ

ตระหนักถงึ
ความส้าคัญ

กองสาธารณสุขฯ

155,000 155,000 155,000 155,000 155,000

โครงการสุขภาพดี ไมม่ขีาย อยาก
ได้ต้องออกกา้ลังกาย

เพื่อให้ประชาชนใชเ้วลา
วา่งให้เกดิประโยชน์

1) ประชาชนมคีวามสนใจในการออกกา้ลัง
กายมากขึ้น และมสุีขภาพดี กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 4.1 ทั้งส้ิน

โครงการชาววงัทองไร้พุง เพื่อให้ประชาชนชาววงั
ทองมสุีขภาพดี

1) ประชาชนที่เขา้ร่วมกจิกรรม ได้รับ
ความรู้ประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรม กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการชว่ยชวีติ
ขั้นพื้นฐาน (CPR)

เพื่อให้ผู้ที่เขา้รับการอบรม
มคีวามรู้และทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สามารถชว่ยเหลือตนเอง
และบุคคลใกล้ตัวได้อยา่ง
ปลอดภัยกอ่นถงึ
โรงพยาบาล

1) ประชาชนและกลุ่มเครือขา่ยต่างๆ ได้มี
การรับทราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การชว่ยชวีติขั้นพื้นฐาน (CPR) กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนต้าบลวงั
ทอง

ประชาชนต้าบลวงั
ทอง

ประชาชนให้
ความส้าคัญและ

ตระหนักถงึ
ความส้าคัญ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชนชาววงั
ทองมสุีขภาพดี

1) ประชาชนที่เขา้ร่วมกจิกรรม ได้รับ
ความรู้ประโยชน์ จากการเขา้ร่วมกจิกรรม

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนต้าบลวงั
ทอง

ประชาชนต้าบลวงั
ทอง

"

ประชาชนให้
ความส้าคัญและ

ตระหนักถงึ
ความส้าคัญ

ประชาชนต้าบลวงั
ทอง

ประชาชนให้
ความส้าคัญและ

ตระหนักถงึ
ความส้าคัญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI)

เพื่อรณรงค์ให้เกดิกระแส
ของการดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชน

1) ประชาชนและกลุ่มเครือขา่ยต่างๆ ได้มี
การรับทราบขอ้มลูขา่วสารในกจิกรรม
ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยั
ต่างๆ

ประชาชนให้
ความส้าคัญและ
ตระหนักถงึ
ความส้าคัญ





















2566 2567 2568 2569 2570

1 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000

2 30,000      30,000      30,000       30,000         50,000          

3

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก

เพื่อป้องกนัและควบคุมโรค
ระบาดประจา้ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐาน

ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกใน
ชมุชนได้

30,000      30,000      30,000       

30,000         100,000        
ปริมาณผู้ตรวจพบ

ลดปริมาณลง

จา้นวนผู้ป่วยลดลงมี
มาตรการป้องกนัมาก

ขึ้น
สาธารณสุขฯ

4

โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานสมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี

เพื่อป้องกนัและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

กลุ่มเล้ียงสุนัข แมว ในต้าบลวงัทองโดย
จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า

200,000     200,000    200,000     200,000       200,000        

จา้นวนสัตวท์ี่ได้รับ
วคัซีนมปีริมาณทั่วถงึ

ผู้ที่เล้ียงสัตวเ์ล้ียงน้า
วคัซีนไปฉดีอยา่ง
ครบถว้น สาธารณสุขฯ

5

โครงการป้องกนัควบคุมโรค 
(Covid19)

เพื่อให้มทีรัพยากร
งบประมาณพอเพียงต่อการ
สนับสนุนการด้าเนินงานเฝ้า
ระวงัสอบสวนและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ประชากรมคีวามรู้ในการดูแลตนเอง
สามารถป้องกนัตนเองจากโรคติดต่อได้

20,000      20,000      20,000       20,000         20,000          

ประชากรต้าบลวงั
ทองมสุีขภาพดีขึ้น

ผู้ที่เล้ียงสัตวเ์ล้ียงน้า
วคัซีนไปฉดีอยา่ง
ครบถว้น สาธารณสุขฯ

เพื่อให้หมู่บ้านด้าเนิน
โครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขภายใน
หมู่บ้าน

1) เพื่อให้ประชากรต้าบลวงัทอง มกีาร
ด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

สาธารณสุขฯ

โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

ควบคุมการระบาด
ของโรคต่างๆ 

ในหมู่บ้านและชมุชน
ได้

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

จา้นวนประชากรผู้
ร่วมโครงการ

ควบคุมการระบาด
ของโรคต่างๆ 

ในหมู่บ้านและชมุชน
ได้

ประชากรต้าบลวงั
ทองมสุีขภาพดีขึ้น

โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่ออบุัติใหม่

เพื่อป้องกนัและควบคุมโรค
ระบาดประจา้ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐาน

1) สามารถแกป้ัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในกรณีควบคุมโรคติดต่ออบุัติ

ใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรงในหมู่บ้านและชุมชน

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรงในหมู่บ้านและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
6 450,000 450,000 450,000

7 45,000      45,000      45,000       45,000         45,000          

ในด้านการรักษาพยาบาล "

8 120,300     120,300    120,300     120,300       200,000        

9 30,000      30,000      30,000       30,000         30,000          

1,185,300 735,300   735,300 1,165,300 1,355,000

ได้รับตามสิทิประ
โยชน์อนัพึงได้รับ

งบกลาง
(สาธารณสุข)

ประชากรต้าบลวงั
ทองมสุีขภาพดีขึ้น

พัฒนาคุณภาพสถาน
บริการในด้านการ

รักษาให้มี
ประสิทธภิาพ

โครงการส้ารวจขอ้มลู
จา้นวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียน

สัตว์

เพื่อทราบขอ้มลูจา้นวนสัตว์
ในต้าบล

เพื่อรองรับการรับวคัซีนพิษสุนัขบ้า ได้รับตามสิทิประ
โยชน์อนัพึงได้รับ

สาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 4.2 ทั้งส้ิน

เงินสมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพต้าบลวงั

ทอง

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพต้าบลวงั
ทองไมน่้อยกวา่ร้อยละ 40 

ของเงินที่ได้จดัสรร

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพต้าบลวงัทองไมน่้อยกวา่ร้อยละ 40

 ของเงินที่ได้จดัสรร

ได้รับสนับสนุนเต็ม
100เปอร์เซนตาม

สิทธิ

ได้รับสนับสนุนเต็ม
100เปอร์เซนตาม

สิทธิ

ควบคุมการระบาด
ของโรคต่างๆ 
ในหมู่บ้านและชมุชน
ได้

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ประชากรต้าบลวงั
ทองมสุีขภาพดีขึ้น

โครงการจดัอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ อสม.และศึกษาดู

งานนอกสถานที่

โครงการพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการสาธารรสุข สู่
ความเป็นเลิศ

เพื่อให้ประชาชนมคุีฯภาพ
ชวีติที่ดี เป็นสถานบริการ
ใกล้บ้าน

เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานบริการในด้าน
การรักษาพยาบาลให้มปีระสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

เพิ่มศักยภาพและความรู้
ความสามารถในการ
ปฎิบัติงานของ อสม.

โครงการจดัอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความรู้ในการปฎิบัติงานของอสม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาตนเองตามวิธีแพทย์แผนไทย
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนในท้องถิ่นมี รพ.สต.บ้าน

1 พัฒนาการให้บริการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ 1) สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการแพทย์ 300,000    300,000     ความรู้ในการดูแลตนเอง นาระยะ

แพทยแ์ผนไทยและสมนุ- นวดแผนไทย และมกีารน้า แผนไทยและสมนุไพรไทย ตามนโยบายของ ด้วยวธิกีารแพทยแ์ผนไทย

ไพรไทยสู่ความเป็นเลิศ สมนุไพรในท้องถิ่นมาใชใ้ห้ กระทรวงสาธารณสุข และภูมปิัญญาท้องถิ่นใน

เกดิประโยชน์สูงสุดของ ชมุชน

ชมุชน

-           300,000    300,000     

งบประมาณ

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 4.3 ทั้งส้ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา 1,000,000  1,000,000 1,000,000    1,000,000     1,000,000   กองการศึกษาฯ

 - ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 - ค่าจดัการเรียนการสอน

 -ค่าหนังสือเรียน, ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน ฯลฯ

2 1)จดัส่งเสริมให้กบัเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 30,000      30,000     30,000        30,000         30,000       กองการศึกษาฯ
ต้าบลวงัทอง

3 1)จดัส่งเสริมให้กบัเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 20,000      20,000     20,000        20,000         20,000       กองการศึกษาฯ

ต้าบลวงัทอง

4 1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาระยะ 400,000     400,000   400,000      400,000       300,000      กองการศึกษาฯ
2) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน
3) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์มะค่า

5 สนับสนุนโรงเรียนในต้าบลวงัทอง จา้นวน 6 รร. 50,000      50,000     50,000        50,000         50,000       กองการศึกษาฯ
ในการจดักจิกรรเดินทางไกลและเขา้ค่าลูกเสือ
เนตรนารี

เพื่อเป็นการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้มาตรฐานส้าหรับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลวงัทอง

อดุหนุนกจิกรรมเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี

ความพร้อมการเขา้
สู่สังคมนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาการของเด็ก
ระดับกอ่นอนุบาล

มาตรฐานตามแบบ
อบต.วงัทอง

บรรลุวตัถปุระสงค์
ของกจิกรรม

ประสิทธภิาพของ
นักเรียนในสังกดั

อบต.วงัทอง

 มสีนามเด็กเล่นที่
ได้มาตรฐาน สร้าง
ความปลอดภัย
ให้แกเ่ด็กเล็ก

ล้าดับที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

คุณภาพความรู้
ความสามารถของ

เด็กระดับกอ่นอนุบาล

คุณภาพความรู้
ความสามารถของ

เด็กระดับกอ่น
อนุบาล

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมพีัฒนาการที่
สมวยั และพัฒนา
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลวงัทองให้ได้
มาตรฐาน

โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมพีัฒนาการที่
สมวยั และพัฒนา
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลวงัทองให้ได้
มาตรฐาน

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่สังคมที่เขม้แขง็

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กรู้จกัปรับตัวให้
เขา้กบัสังคมในภาย
หน้า

เด็กเล็กรู้จกัปรับตัว
ให้เขา้กบัสังคมใน
ภายหน้า

โครงการเตรียมความพร้อม
เด็กสู่ระดับอนุบาล

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กของต้าบลวงั
ทองพร้อมเขา้สู่
ระดับอนุบาล อยา่ง
มคุีณภาพ

เด็กเล็กของต้าบล
วงัทองพร้อมเขา้สู่
ระดับอนุบาล อยา่ง
มคุีณภาพ

โครงการกอ่สร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

6 100,000     100,000   100,000      100,000       100,000      กองการศึกษาฯ

7 15,000      15,000     15,000        15,000         15,000       กองการศึกษาฯ

8 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษาฯ

9 ศูนยพ์ัฒนาเด็กทั้ง 3 ศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษาฯ

10 โครงการพัฒนาความรู้และ ผู้ปกครองเด็กและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ
ทักษะการดูแลเด็กเล็กแกผู้่
ปกครอง และครูในศูนยพ์ัฒ

นาเด็กเล็ก

11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ

12 20,000      20,000     20,000        20,000         20,000       กองการศึกษาฯ

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก

โครงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของสถานศึกษา

เพื่อจา่ยเป็นโครงการประคุณภาพทางการศึกษษ
ให้กบัศูนยพ์ัฒฯเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนยม์รีะบบประกนั

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก

เพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพของเด็กให้
สมวยัในการเรียนรู้

เพื่อเพิ่มความเขา้ใจ
ให้ผู้ปกครอง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย ์ได้รับ
สนับสนุนอยา่งมี

คุณภาพ

โครงการแขง่ขนัทักษะทาง
วชิาการระดับการศึกษา

ปฐมวยั

เพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพของเด็กให้
สมวยัในการเรียนรู้

ครูผู้ดูแลเด็กมี
กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ที่มี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

 ความร่วมมอืของ
ผู้ปกครอง

พัฒนาการของเด็ก
ระดับกอ่นอนุบาล

 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของสถานศึกษา

พัฒนาการของเด็ก
ระดับกอ่นอนุบาล

เพื่อเพิ่มความเขา้ใจ
ให้ผู้ปกครอง

ความร่วมมอืของ
ผู้ปกครอง

คุณภาพของ
สถานศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กทั้ง 3 ศูนย์

โครงการจดัซ้ืออาหาร
เสริมนม ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต้าบล
วงัทอง

สนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ์เงินอดุหนุน
ส้าหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม

คุณภาพของนักเรียน
ในเขตพื้นที่การดูแล

 นักเรียนในเขต
พื้นที่การดูแลได้รับ
สารอาหารครบถว้น

1)จดักจิกรรมการแขง่ทักษะทางวชิาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

 พัฒนาการของเด็ก
ระดับกอ่นอนุบาล

 พัฒนาการของเด็ก
ระดับกอ่นอนุบาล

ล้าดับที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณ

 ครูผู้ดูแลเด็กมี
กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ที่มี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กมี
กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ที่มี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มี

ความรู้เพิ่มขึ้น

บุคลากรมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล 
เด็กของ ศพด.

บุคลากรศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอบต.วงัทอง ทั้ง 3 ศูนย์

โครงการอรบม/ประชมุ
ผู้ปกครองในการจดั

การศึกษาและเล้ียงดูบุตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

13 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ ปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 150,000     150,000   150,000      150,000       150,000      กองการศึกษาฯ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

14 15,000      15,000     15,000        15,000         15,000       กองการศึกษาฯ

15 100,000     100,000   100,000      100,000       100,000      กองการศึกษาฯ

16 3,048,000  3,048,000 3,048,000    3,048,000     3,500,000   กองการศึกษาฯ

17 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กองการศึกษาฯ

18 500,000     500,000   500,000      500,000       500,000      กองการศึกษาฯ

7,593,000    7,593,000   7,593,000      7,593,000       7,945,000      

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
มวีสัดุ ครุภัณฑ์

เพื่อให้
การดeเนินงานมี

ประสิทธภิาพมากขึ้น

ร้อยละ 90 เด็ก
ได้รับบรรยากาศ
ที่ดีในการเรียน

ศพด. มส่ิีงแวดล้อมที่
ดีและเสริมสร้าง

บรรยากาศในการ
เรียนการสอน

โครงการส้ารวจส้ามะโน
ประชากรกอ่นวยัเรียน
(เยี่ยมบ้าน/แนะแนว)

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กต้าบลวงัทอง

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กบัเด็ก

ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

คุณภาพตาม
มาตรฐานอบต.วงัทอง

มคีวามปลอดภัย
คงทนแขง็แรง

รองรับการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวนั

เพื่อเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยั

โครงการจดัซ้ืออาหาร
เสริมนม ส้าหรับโรงเรียน

สังกดั สพฐ.

รองรับการสนับสนุน
อาหารเสริมนม

สนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง 6 
โรงเรียน เงินอดุหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม

คุณภาพของนักเรียน
ในเขตพื้นที่การดูแล

 นักเรียนในเขต
พื้นที่การดูแลได้รับ
สารอาหารครบถว้น

เพื่อเขา้ถงึผู้ปกครอง
และเห็นความ

เป็นอยู่ของเด็กกอ่น
วยัเรียน

ความร่วมมอืของ
ผู้ปกครอง

ความร่วมมอืของ
ผู้ปกครอง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
มวีสัดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้

การด้าเนินงานมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

ร้อยละ 80

เด็กในความดูแลของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต้าบลวงั
ทอง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต้าบล
วงัทอง

โครงการจดัซ้ือวสัดุ/
ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการส้าหรับเด็ก

ปฐมวยั

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต้าบล
วงัทอง

อดุหนุนค่าอาหารกลางวนั
โรงเรียนในต้าบลวงัทอง

สนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง 6 
โรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถงึชั้นประถมศึกษา ปีที่ 

6 อตัราคนละ 21 บาท

 นักเรียนในเขต
พื้นที่การดูแลได้รับ
สารอาหารครบถว้น

คุณภาพของนักเรียน
ในเขตพื้นที่การดูแล

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมพีัฒนาการที่
สมวยั และพัฒนา
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลวงัทองให้ได้
มาตรฐาน

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 5.1 ทั้งส้ิน













ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การสร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนายุวเกษตร เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      สังคมท้องถิ่นเป็นสังคม กองการศึกษาฯ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาตรการต่างๆ ในการ แห่งการเรียนรู้ 
สร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็น ประชาชนในท้องถิ่นมี
สังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เท่าทันการ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เปล่ียนแปลงทางสังคม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      

3 โครงการสร้างสุนทรียภาพ 1)ค่าด้าเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล10,000     10,000     10,000     10,000     10,000      
ดนตรีและกีฬา วังทอง

4 100,000    100,000   100,000    100,000    100,000    กองการศึกษาฯ

แหล่งส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับ
นักเรียนในเขตพื้นที่การดูแลของ

ต้าบลวังทอง ทั้ง 6 โรงเรียน

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

นักเรียนใน
สถานศึกษามี

พัฒนาการเหมาะสม
กับวัยและมี
ประสิทธิภาพ

 ประสิทธิภาพ
ของนักเรียน

 ศักยภาพของ
สถานศึกษา

 ศักยภาพของ
สถานศึกษา

นักเรียนใน
สถานศึกษามี

พัฒนาการเหมาะสม
กับวัยและมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

เพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้คนใน
ชุมชน

 คุณภาพของ
คนในชุมชน

 คุณภาพของคนใน
ชุมชน

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน

โครงการงานวิชาการ
ทางสถานศึกษา

1)จัดกิจกรรมการแข่งทักษะทาง
วิชาการ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่

ต้าบลวังทอง

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนส้าหรับ
เด็ก และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการใน
สถานศึกษา

เสริมสร้างพัฒนาการให้
เหมาะสมกับวัย



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การสร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      กองการศึกษาฯ

6 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      กองการศึกษาฯ

7 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      สังคมท้องถิ่นเป็นสังคม กองการศึกษาฯ
มาตรการต่างๆ ในการ แห่งการเรียนรู้ 
สร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็น ประชาชนในท้องถิ่นมี
สังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8 ทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนในต้าบลวังทอง ทั้ง 6 โรงเรียน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      มีความรู้เท่าทันการ กองการศึกษาฯ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เปล่ียนแปลงทางสังคม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเรียนรู้

9 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000      สังคมท้องถิ่นเป็นสังคม กองการศึกษาฯ
มาตรการต่างๆ ในการ แห่งการเรียนรู้ 
สร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็น ประชาชนในท้องถิ่นมี
สังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

460,000     460,000    460,000     460,000     460,000     

โครงการพัฒนาที่อ่าน
หนังสือประจ้าหมู่บ้าน

 คุณภาพของ
คนในชุมชน

เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

โครงการสนับสนุน
ปรับปรุงสนามกีฬา

โรงเรียน

 ประสิทธิภาพ
ของนักเรียน

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่

 ประสิทธิภาพ
ของนักเรียน

จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารระดับต้าบล

(ศูนย์ ICT)

 มีช่องทางใน
การศึกษาหา
ข้อมูลเพิ่มขึ้น

 มีช่องทางใน
การศึกษาหาข้อมูล

เพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นชิองทางใน
การศึกษาหาความรู้สืบค้น
ข้อมูลต่างๆส้าหรับนักเรียน

เพื่อพัฒนาระบบน้้าให้มี
คุณภาพ

จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารระดับต้าบล

(ศูนย์ ICT)

โครงการพัฒนาระบบน้้า
ด่ืมนักเรียนในสถานศึกษา

พัฒนาระบบน้้าในสถานศึกษาใน
ความดูแลของต้าบลวังทองให้มีคุณภาพ

 คุณภาพของ
น้้าด่ืม

ระบบน้้าในสถานศึกษา

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 5.2 ทั้งส้ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง





ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  การพัฒนาและสร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ชุมขน
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 50,000    50,000    50,000       50,000    50,000    ประชาชนในท้องถิ่นมี กองการศึกษาฯ

การพัฒนาและสร้างจิต จิตส้านึกด้านคุณธรรม
ส้านึกด้านคุณธรรมและ และมีจริยธรรม

2 10,000    10,000    10,000       10,000    10,000    กองการศึกษาฯ

3 20,000    20,000    20,000       20,000    20,000    กองการศึกษาฯ

80,000    80,000    80,000      80,000    80,000    รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 5.3 ทั้งส้ิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการบุญปฏิบัติ
ธรรม

โครงการอบรมพุทธ
บุตร

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชนในต้าบลวังทองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่มีคุณธรรมจริยธรรม

 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เป็นแหล่งพึ่งพาความสงบ
ทางใจให้คนในชุมชน

สนับสนุนกิจกรรมในต้าบลวังทอง ประชาชนในท้องถิ่น
มีจิตส้านึกด้าน

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น

 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จัดฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติธรรมให้กับ
ประชาชน

ประชาชนในท้องถิ่น
มีจิตส้านึกด้าน

คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา









ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีวัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมพุทธศาสนา 50,000    50,000     50,000       50,000    50,000        ประชาชนมคุีณธรรม กองการศึกษา

ฝึกให้เด็กและเยาวชน จริยธรรม ตลอดจน

มจีติรส้านึกในพระพุทธ วฒันธรรมประเพณีอนั

ศาสนา ดีงามในต้าบลได้รับ

2 เพื่อสนับสนุนประเพณี 10,000    10,000     10,000       10,000    10,000        กองการศึกษา

หล่อเทียนพรรษา

3 200,000   200,000   200,000     200,000   200,000      กองการศึกษา

4 โครงการถวายทองเจา้พ่อ 50,000    50,000     50,000       50,000    50,000        กองการศึกษา

พญาแล

5 50,000    50,000     50,000       50,000    50,000        กองการศึกษา

เพื่อสืบสานประเพณีประจา้
ต้าบล

สนับสนุนกจิกรรมวนัลอยกระทงในพื้นที่ต้าบล
วงัทอง

 จา้นวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

จา้นวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

เพื่อจดักจิกรรมโครงการถวายทองเจา้พ่อพญา
แลที่ร่วม

ส่วนร่วมของประชากรใน
ต้าบลวงัทอง

ส่วนร่วมของประชากรใน
ต้าบลวงัทอง

ส่วนร่วมของประชากรใน
ต้าบลวงัทอง

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อสืบสานวฒัณธรรม
ประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการหล่อเทียนพรรษา วดัในพื้นที่ต้าบลวงัทอง

โครงการสนับสนุนบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน

ส่วนร่วมของประชากรใน
ต้าบลวงัทอง

1.)เด็กและเยาวชนในต้าบลและต้าบลขา้งเคียง

โครงการจดังานรัฐพิธแีละ
วนัส้าคัญต่างๆ

สนับสนุนการจดักกิรรมงาน
รัฐพิธวีนัส้าคัญต่างๆ

ประชาชนในต้าบลวงัทองทั้ง 13 หมู่บ้าน

 จา้นวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

 จา้นวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

จา้นวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีวัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
6 100,000   100,000   100,000     100,000   100,000      กองการศึกษาฯ

460,000    460,000    460,000      460,000    460,000       รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 5.4 ทั้งส้ิน

 ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

จดักจิกรรมวนัส้าคัญต่างๆในด้านศาสนา 
วฒันธรรมและการเทิดพระเกยีรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์

เพื่อให้ประชาชนตระหนักและ
เห็นความส้าคัญทางศาสนา

งบประมาณ

จดักจิกรรมวนัส้าคัญ
ต่างๆ ทางศาสนา

วฒันธรรมและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ความร่วมมอืของประชากร
ในต้าบลวงัทอง





ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1   พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 478,000       478,000       478,000        478,000       478,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร "

แหล่งน้้าในการท้าการ 478,000       478,000       478,000        478,000       478,000       เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 478,000       478,000       478,000        478,000       478,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น "

มีรายได้เพิ่มขึ้น

4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 500,000       500,000       500,000        500,000       500,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า "

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการขุดสระน้้าเพื่อการเกษตร บ้านนาทุ่งใหญ ่
หมู่ที่ 7 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 60 
เมตร ความยาว 60 เมตร ความลึก 4 เมตร มี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 14,400 ลบ.ม. (คลอง
เดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิ่ม 2 เมตร) ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

โครงการขุดสระน้้าเพื่อการเกษตร บ้านซับใหญ ่หมู่
ที่ 13 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 60 
เมตร ความยาว 60 เมตร ความลึก 4 เมตร มี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 14,400 ลบ.ม. (คลอง
เดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิ่ม 2 เมตร) ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

โครงการขุดสระน้้าเพื่อการเกษตร บ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 9 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 60 
เมตร ความยาว 60 เมตร ความลึก 4 เมตร มี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 14,400 ลบ.ม. (คลอง
เดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิ่ม 2 เมตร) ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

งบประมาณ

โครงการขุดสระน้้า
เพื่อการเกษตร 
บ้านนาทุ่งใหญ ่
หมู่ที่ 7

โครงการขุดสระน้้า
เพื่อการเกษตร 
บ้านซับใหญ ่หมู่ที่
 13

โครงการขุดสระน้้า
เพื่อการเกษตร 
บ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้นคลอง
ทรายบ้านซับใหญ่
 หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นคลองทรายบ้านซับใหญ่
 หมู่ที่ 13

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1   พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 โครงการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

ฝายชะลอน้้าเพื่อ แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

การเกษตรคลอง เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มะไฟหวาน

 บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 
มีรายได้เพิ่มขึ้น "

6 โครงการก่องสร้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 750,000       750,000       750,000        750,000       750,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

ฝายชะลอน้้า แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เพื่อการเกษตร เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น "

คลองพุตซา

 บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2

7 โครงการก่องสร้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร

ฝายชะลอน้้า แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เพื่อการเกษตรคลองเกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

หลังวดัปรางค์มะค่า 

บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3
มีรายได้เพิ่มขึ้น

8 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 450,000       450,000       450,000        450,000       450,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองพุตซา
 บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 จา้นวน 3 จดุ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองหลัง
วดัปรางค์มะค่า บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ขนาด
ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้นคลองวงันอร์ ซอยสุข
ส้าราญ บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซม
ฝายน้้าล้นคลอง
วงันอร์ ซอยสุข
ส้าราญ บ้านนา
ระยะ หมู่ที่ 1

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองมะไฟ
หวาน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 ขนาดความกวา้งสัน
ฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1   พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

10 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

11 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

12 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ

เกษตรให้เพียงพอ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองล้าบัว
ทองไร่นายพิพัฒน์ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 
ขนาดความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 
เมตร (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
คลองล้าบัวทองไร่
นายพิพัฒน์ บ้าน
หนองตะเคียน 
หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
พอเพียง คลองล้า
บัวทองไร่นายบุญ
เสริม บ้านหนอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองล้าบัว
ทองไร่นายบุญเสริม บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 
ขนาดความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 
เมตร (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองล้าบัว
ทองไร่นายปรีชา บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ขนาด
ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
พอเพียง คลองล้า
บัวทองไร่นาย
ปรีชา บ้านหนอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
พอเพียง คลองล้า
บัวทองไร่นายอุบล
 บ้านหนอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองล้าบัว
ทองไร่นายอุบล บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ขนาด
ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม

ติดต้ังป้ายโครงการ

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร
เพียงพอเกษตรกรท้าการ
เพาะปลูกได้มากขึ้น

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1   พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
13 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ

เกษตรให้เพียงพอ

14 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น "

15 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

16 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
พอเพียง คลองลึก
ตอนบนไร่นางวานี
 บ้านซับชมภู หมู่
ที่ 6

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
พอเพียง คลองลึก
ตอนบนไร่นายธานี
 บ้านซับชมภู หมู่
ที่ 6

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
พอเพียง คลองล้า
เจาไร่นายสมยศ 
บ้านน้้าตกนางค้า 
หมู่ที่ 12

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองลึก
ตอนบนไร่นายธานี บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6ขนาด
ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองลึก
ตอนบนไร่นางวานี บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6ขนาดความ
กวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองล้าเจา
ไร่นายสมยศ บ้านน้้าตกนางค้า หมู่ที่ 12 ขนาด
ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
พอเพียง คลอง
กระถินไร่นางบัว
ค้า บ้านซับชมภู 
หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลอง
กระถินไร่นางบัวค้า บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6ขนาด

ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม

ติดต้ังป้ายโครงการ

มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร
เพียงพอเกษตรกรท้าการ
เพาะปลูกได้มากขึ้น"

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1   พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
17 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

18 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

19 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

20 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 450,000       450,000       450,000        450,000       450,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองล้าเจา
ไร่นายสัมฤทธิ ์บ้านน้้าตกนางค้า หมู่ที่ 12 ขนาด

ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม

ติดต้ังป้ายโครงการ

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า
พอเพียง คลอง
กระถินไร่นาย
ประสิทธิ ์บ้านซับ
ชมภู หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลอง
กระถินไร่นายประสิทธิ ์บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6ขนาด
ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า

พอเพียง คลองลึก
ตอนบนไร่นาย
สัญญา บ้านซับ
ชมภู หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้า

พอเพียง คลองล้า
เจาไร่นายสัมฤทธิ์
 บ้านน้้าตกนางค้า

 หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้นไร่นาย
ลาน กาโนนศรี 
บ้านนาทุ่งใหญ ่

หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าพอเพียง คลองลึก
ตอนบนไร่นายสัญญา บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6ขนาด
ความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นไปไร่ นายลาน กาโนน
ศรี และนายวชิัยกาโนนศรีประมาณ 1,500 เมตร 

บ้านนาทุ่งใหญ ่หมู่ที่ 7



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1   พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
21 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 240,000       240,000       240,000        240,000       240,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

22 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 229,000       229,000       229,000        229,000       229,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร กองช่าง

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

23 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 450,000       450,000       450,000        450,000       450,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า "

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

24 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 229,000       229,000       229,000        229,000       229,000       มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร

แหล่งน้้าในการท้าการ เพียงพอ เกษตรกรท้า

เกษตรให้เพียงพอ การเพาะปลูกได้มากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น

7,852,000     7,852,000     7,852,000      7,852,000     7,852,000      

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าหลังสวนป้าวนัสุด
คลองถึงหลังบ้านนายพยอมบ้านวงัใหญ ่หมู่ที่ 4
ขนาดความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 
เมตร (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) 
พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้าหลัง

สวนป้าวนัสุด
คลองถึงหลังบ้าน
นายพยอมบ้านวงั

ใหญ ่หมู่ที่ 4

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 6.1 ทั้งส้ิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าเพื่อการเกษตร 
จา้นวน 3 จดุ เส้นบ้านนายพิพัฒน์  บ้านหนอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5ขนาดสันฝายกวา้ง 4.00 เมตร 
ความยาว 18.00 เมตร ความลึก 1.65 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ

โครงการก่อสร้าง
ฝายกักเก็บน้้า 
บ้านหนองตะคียน
 หมู่ที่ 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้้าเพื่อ
การเกษตร ไร่นาย
สามารถ บ้านเนิน

ทราย หมู่ที่ 9

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ในพื้นที่

โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นพอเพียง คลองหินดาด 
ไร่นายฉลาด บ้านห้วยหินฝน หมู่ที8่ ต้าบลวงัทอง 
อ้าเภอภักดีชุมพล ขนาดกวา้ง สันฝาย 20 เมตร
ความสูงสันฝาย1.5 เมตร

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า ไร่นายสามารถ บ้าน
เนินทราย หมู่ที่ 9 ต้าบลวงัทอง อ้าเภอภักดีชุมพล
ขนาดความกวา้งสันฝาย 20 เมตร ความสูงฝาย 1.5 
เมตร (รายละเอียดตามแบบของกรมชลประทาน) 
พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้นพอเพียง
 คลองหินดาด ไร่
นายฉลาด บ้าน
ห้วยหินฝน หมู่ที8่



















ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  ขุดลอกแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่มีความต้ืนเขินเพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้้าและการรองรับน้้าจากธรรมชาติ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 448,000        448,000        448,000       448,000        448,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น
น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้

อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

2 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 400,000        400,000        400,000       400,000        400,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง
เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น
น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้
อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

3 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 448,000        448,000        448,000       448,000        448,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง
เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น

น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้
อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

4 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 448,000        448,000        448,000       448,000        448,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง
เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น
น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้
อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการขุดลอกคลองพุตซา บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 
ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 15 ก้นคลอง
กวา้ง 7.5 เมตร ความยาว 600 เมตร ความลึก 3 
เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,500 ลบ.ม. 
(คลองเดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

โครงการขุดลอกคลองพุตซา ตอนบน บ้านห้วยร่วม 
หมู่ที่ 2 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 12 
ก้นคลองกวา้ง 6 เมตร ความยาว 600 เมตร ความลึก
 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 12,600 ลบ.ม. 
(คลองเดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

โครงการขุดลอกคลองหลังวดั  บ้านปรางค์มะค่า  
หมู่ที่ 3 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 15 
ก้นคลองกวา้ง 7.5 เมตร ความยาว 600 เมตร ความ
ลึก 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,500 ลบ.
ม. (คลองเดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตามแบบ
อบต.ก้าหนด

โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วม
ขนาดกวา้ง 60.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร 
ความลึก 3.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
10,800ลบ.ม.

โครงการขุดลอก
สระหลวง หมู่ที่ 2
 บ้านห้วยร่วม

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

โครงการขุดลอก
คลองพุตซา 
ตอนบน บ้าน
ห้วยร่วม หมู่ที่ 2

โครงการขุดลอก
คลองหลังวดั  
บ้านปรางค์มะค่า 
 หมู่ที่ 3

โครงการขุดลอก
คลองพุตซา บ้าน
นาระยะ หมู่ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  ขุดลอกแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่มีความต้ืนเขินเพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้้าและการรองรับน้้าจากธรรมชาติ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 448,000        448,000        448,000       448,000        448,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น

น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้

อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

6 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 448,000        448,000        448,000       448,000        448,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น

น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้

อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

7 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 50,000         50,000          50,000         50,000         50,000        มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น

น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้
อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

8 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 448,000        448,000        448,000       448,000        448,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น

น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้ "

อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

โครงการขุดลอกคลองกลุ่มดอยฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวงั
ใหญ่ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 15 ก้นคลองกวา้ง 7.5 
เมตร ความยาว 600 เมตร ความลึก 3 เมตร มี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,500 ลบ.ม. (คลองเดิม
ลึก 1เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

โครงการขุดลอกคลองล้าเจา บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7
 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 15 ก้นคลอง
กวา้ง 7.5 เมตร ความยาว 600 เมตร ความลึก 3 
เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,500 ลบ.ม. 
(คลองเดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

โครงการขุดลอกคลองหนองจอก บ้านห้วยหินฝน 
หมู่ที่ 8 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 15 
ก้นคลองกวา้ง 7.5 เมตร ความยาว 600 เมตร ความ
ลึก 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,500 ลบ.
ม. (คลองเดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

โครงการขุดลอกร่องระบายน้้าสายมอดินแดง บ้าน
ปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ขนาดความกวา้ง 1.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

โครงการขุดลอก
คลองหนองจอก 
บ้านห้วยหินฝน 

หมู่ที่ 8

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

โครงการขุดลอก
คลองกลุ่มดอยฟ้า
 บ้านวงัใหญ่ หมู่
ที่ 4

โครงการขุดลอก
คลองล้าเจา บ้าน
นาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7

โครงการขุดลอก
คลองระบายน้้า
สายมอดินแดง 
บ้านปรงค์มะค่า 
หมู่ที่ 3



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  ขุดลอกแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่มีความต้ืนเขินเพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้้าและการรองรับน้้าจากธรรมชาติ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 224,000        224,000        224,000       224,000        224,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น

น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้

อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

10 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

เก็บน้้าและการรองรับ 448,000        448,000        448,000       448,000        448,000       และการอุปโภคเพิม่ขึ้น

น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้

อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

11 เพือ่เพิม่ปริมาณการกัก 224,000        224,000        224,000       224,000        224,000       มีน้้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

เก็บน้้าและการรองรับ และการอุปโภคเพิม่ขึ้น

น้้าจากธรรมชาติ ในการ อยา่งเพียงพอใช้ "

อุปโภคบริโภค ในเขตต้าบล

4,034,000     4,034,000     4,034,000    4,034,000     4,034,000    

โครงการขุดลอก
คลองล้าเจา บ้าน
น้้าตกนางค้า หมู่
ที่ 12

โครงการขุดลอกคลองล้าเจา บ้านน้้าตกนางค้า หมู่ที่
 12 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 15 ก้น
คลองกวา้ง 7.5 เมตร ความยาว 600 เมตร ความลึก
 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,500 ลบ.ม. 
(คลองเดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

โครงการขุดลอก
คลองแยกห้วย
หินฝน บ้านห้วย
หินฝน หมู่ที่ 8

โครงการขุดลอกคลองแยกห้วยหินฝน บ้านห้วยหิน
ฝน หมู่ที่ 8 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 
15 ก้นคลองกวา้ง 7.5 เมตร ความยาว 300 เมตร 
ความลึก 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 6,750
 ลบ.ม. (คลองเดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 6.2 ทั้งส้ิน

โครงการขุดลอกคลองแยกล้าเจา บ้านห้วยหินฝน 
หมู่ที่ 8 ต้าบลวงัทอง ขนาดขุดลอกคลองกวา้ง 15 
ก้นคลองกวา้ง 7.5 เมตร ความยาว 300 เมตร ความ
ลึก 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 6,750 ลบ.
ม. (คลองเดิมลึก 1 เมตร ขุดเพิม่ 2 เมตร) ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทองก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการขุดลอก
คลองแยกล้าเจา 
บ้านห้วยหินฝน 

หมู่ที่ 8

ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน

พืน้ที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2566 2567 2568 2569 2570
1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

3 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

5 100,000      100,000        100,000       100,000     100,000      

โครงการอาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (Big 
Cleaning Day )

ประชาชนมจีติส้านึกและ
ตระหนักในด้านการดูแล

รักษาทรัพยพ์ยากร
ธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุข 

 และ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข 

 และ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข 

 และ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการธนาคารขยะ
เพื่อชมุชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการคัดแยกขยะ

พื้นที่ต้าบลวงัทอง มคีวามสะอาด และเป็น
ระเบียบมากขึ้น

ความร่วมมอืของ
ประชากรในต้าบล

วงัทอง

ประชาชนมจีติส้านึกและ
ตระหนักในด้านการดูแล

รักษาทรัพยพ์ยากร
ธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุข 

 และ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมจีติส้านึกและ
ตระหนักในด้านการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการบริหาร
จดัการขยะที่ต้นทาง

แบบมส่ีวนร่วม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
จติส้านึก และความตระหนัก
ให้แกป่ระชาชนในการอนุรักษ์
แหล่งน้้า

มปีริมาณขยะอนัตรายที่คัดแยกและเกบ็
รวบรวมเพื่อรอการกา้จดัที่ถกูต้อง

ความร่วมมอืของ
ประชากรในต้าบล

วงัทอง

โครงการวงัทอง น่าอยู่
 น่ามอง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ
ด้านการท้าความสะอาด

กอง
สาธารณสุข 

 และ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

 ประชาชนต้าบลวงัทองมคีวามสนใจ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมจีติส้านึกและ
ตระหนักในด้านการดูแล
รักษาทรัพยพ์ยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการวงัทองบ้าน
สวย เมอืงสุข คลองใส

สะอาด

ความร่วมมอืของ
ประชากรในต้าบล

วงัทอง

ประชาชนมจีติส้านึกและ
ตระหนักในด้านการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ความร่วมมอืของ
ประชากรในต้าบล

วงัทอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

พื้นที่ต้าบลวงัทอง มคีวามสะอาด และเป็น
ระเบียบมากขึ้น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
จติส้านึก และความตระหนัก
ให้แกป่ระชาชนในการอนุรักษ์
แหล่งน้้า

 แมน่้้า ล้าคลองในพื้นที่ต้าบลวงัทอง ไมม่ี
วชัพืชในแหล่งน้้า

ความร่วมมอืของ
ประชากรในต้าบล

วงัทอง

ตัวชี้วัด (KPI)



แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2566 2567 2568 2569 2570

6 โครงการแมบ่้าน เพื่อลดปริมาณและคัดแยกขยะ ปริมาณขยะอนิทรียห์รือขยะเปียกมปีริมาณ
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

มหาดไทย ร่วมใจ อนิทรียห์รือขยะเปียกครัง
วเรือน

ลดลง และมกีารสนับสนุนการคัดแยก

ลดปริมาณและคัดแยก

ขยะอนิทรียห์รือขยะ
เปียกครัวเรือน

8 200,000      200,000        200,000       200,000     200,000      

9 200,000      200,000        200,000       200,000     200,000      

690,000       690,000         690,000        490,000      690,000        

กอง
สาธารณสุข 

 และ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการจา้งเหมาฝัง
กลบบ่อขยะ

เพื่อเป็นการกา้จดัขยะให้ถกู
สุขลักษณะไมเ่ป็นอนัตรายต่อ

ชมุชน

เพื่อส้าหรับจา้งเหมาฝังกลบบ่อขยะของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทองประจา้ทุก

ปีงบประมาณ
ประชาชนมจีติส้านึกและ
ตระหนักในด้านการดูแล

รักษาทรัพยพ์ยากร
ธรรมชาติ

ความร่วมมอืของ
ประชากรในต้าบล

วงัทอง

โครงการจดัหาถงัขยะ
ส้าหรับประชาชนใน

ต้าบลวงัทอง

จดัหาถงัขยะเพื่อรองรับความ
ต้องการของประชาชนใน

ต้าบลวงัทองในการชว่ยจดัการ
วธิกีารกา้จดัขยะให้เป็นระเบียบ

จดัหาถงัขยะเพื่อรองรับความต้องการของ
ประชาชนในต้าบลวงัทองในการชว่ยจดัการ

วธิกีารกา้จดัขยะให้เป็นระเบียบ

ความร่วมมอืของ
ประชากรในต้าบล

วงัทอง

ประชาชนมจีติส้านึกและ
ตระหนักในด้านการดูแล

รักษาทรัพยพ์ยากร
ธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุข 

 และ
ส่ิงแวดล้อม

ความร่วมมอืของ
ประชากรในต้าบล

วงัทอง

ประชาชนมจีติส้านึกและ
ตระหนักในด้านการดูแล

รักษาทรัพยพ์ยากร
ธรรมชาติ

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 7.1 ทั้งส้ิน

กอง
สาธารณสุข 

 และ
ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  ฟื้นฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมให้เป็นป่าสมบูรณ์
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 50,000        50,000        50,000       50,000         50,000          ฟื้นฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม เกษตร

มาตรการต่างๆ ในการ ให้กลับมาเป็นป่าที่มคีวาม

ฟื้นฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม อดุมสมบูรณ์

ให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์

2 โครงการ รักษ์น้้า รักษ์ป่า 30,000        30,000        30,000       30,000         30,000          เกษตร

รักษาแผ่นดินต้าบลวงัทอง

3 50,000        50,000        50,000       50,000         50,000          เกษตร

130,000    130,000    130,000   130,000     130,000      

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

สภาพพื้นดิน
มคุีณภาพใน
การเพาะปลูก

เพิ่มขึ้น

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกยีรติ

พื้นที่ในต้าบลวงัทองทั้ง 13  หมู่บ้าน  

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 7.2 ทั้งส้ิน

ความอดุม
สมบูรณ์ใน

พื้นที่ต้าบลวงั
ทอง

เพื่อรักษาผืนแผ่นดินในต้าบล
วงัทองให้มคีวามอดุมสมบูรณ์

พื้นที่ในต้าบลวงัทองมคีวามอดุมสมบูรณ์ทั้ง
 13 หมู่บ้าน

ความอดุมสมบูรณ์ในพื้นที่
ต้าบลวงัทอง

โครงการรณรงค์ปลูกป่า
 ปลูกต้นไม้

เพื่อรักษาสมดุลป่าให้มคีวาม
สมบูรณ์

พื้นที่ในต้าบลวงัทองทั้ง 13 หมู่บ้าน  ความอดุม
สมบูรณ์ใน

พื้นที่ต้าบลวงั
ทอง

ความอดุมสมบูรณ์ในพื้นที่
ต้าบลวงัทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การอนุรักษ์ธรรมชาติและผลเสียของการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 25670 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 1) ส้ารวจแนวป่าและกนัเขตพื้นที่ป่าสาธารณะ 100,000    100,000    100,000    100,000       100,000       เกษตร

และป่าชมุชน

2 50,000      50,000      50,000      50,000         50,000         

150,000    150,000   100,000    100,000       150,000       

งบประมาณ

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 7.3 ทั้งส้ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการกนัเขตพื้นที่
ป่าสาธารณะ

เพื่อป้องกนัการบุกพื้นที่
ป่าท้าให้ป่าธรรมชาติมี

ความเส่ือมโทรม

 ความอดุมสม
บูรณืของป่าไม้

ความร่วมมอืในการไมบุ่ก
พื้นที่ป่าไมเ้พื่อเขา้ไป

ท้าลายธรรมชาติรบกวน
สัตวป์่าและพันธไ์มป้่าต่างๆ

โครงการจดัหาพันธ์
ปลาปล่อยสู่แหล่งน้้า

ธรรมชาติ

เพื่อเพิ่มความอดุมสมบูรณ์
ให้แหล่งน้้าธรรมชาติ

จดัหาพันธป์ลาเพื่อน้ามาปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติใน
เขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง

 ความอดุม
สมบูรณ์ใน
แหล่งน้้า

ความร่วมมอืของพี่น้อง
ประชาชนในการดูแล
แหล่งน้้าธรรมชาติให้มี

ความสมบูรณ์



ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการอบต.พบประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท้าแผน 50,000        50,000     50,000      50,000      50,000        ประชาชนมส่ีวนร่วมใน ส้านักปลัด

เพื่อรับฟังปัญหาและ การสร้างการมส่ีวนร่วม พัฒนาท้องถิ่น การด้าเนินงานหรือร่วม

ร่วมกนัวางแผนพัฒนา ของประชาชนและองค์ การแจง้ปัญหาความเดือดร้อน ที่ต้องการได้รับ ท้ากจิกรรมหรือรับทราบ

ท้องถิ่น กรในชมุชน ตลอดจนทุก ความชว่ยเหลือจากอบต. ขอ้มลูขา่วสารของ อบต.

ภาคส่วนในการบริหาร มากขึ้น

งานกจิการต่างๆ ของ

อบต.

2 50,000        50,000     50,000      50,000      50,000        ส้านักปลัด

3 50,000        50,000     50,000      50,000      50,000        ส้านักปลัด

4 50,000        50,000     50,000      50,000      50,000        ส้านักปลัด

ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
การด้าเนินงาน

ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
การด้าเนินงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

โครงการประชาคมต้าบล เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของตัวแทนผู้น้าหมู่บ้าน
และหน่วยงานต่างๆใน
ต้าบลเพื่อร่มกนัพัฒนา
ปรับปรุงแกไ้ข

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนผู้น้า
หมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆในต้าบลเพื่อร่ม
กนัพัฒนาปรับปรุงแกไ้ข

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

โครงการการส่งเสริมความ
โปร่งใสต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในชมุชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนภายในต้าบล

ส่งเสริมให้พนักประชาชนทราบถงึการทุจริต
และคอรัปชั่น

 จา้นวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

โครงการจติอาสาหน่วย
พระราชทานและประชาชนจติ
อาสา

เพื่อบริการ
สาธารณะ และใช้
เวลาวา่งในการบ้าเพ็ญ
ประโยชน

เพื่อท้าประโยชน์แกส่าธารณะ กจิกรรมจติอาสา ประชาชนได้รับบริการที่ดี



ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 เพื่อพัฒนาประชาชนในชมุในการส่งเสริมประ 100,000      100,000    100,000     100,000    100,000      ส้านักปลัด

ชาชนในการบริหารบ้านเมอืงที่ดีให้แกส่มาชกิ

ผู้บริหาร สมาชกิ อบต. พนักงานฯลูกจา้ง

6 โครงการประกวดค้า ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ส่งบท 20,000        20,000     20,000      20,000      20,000        ส้านักปลัด

คมบทความเร่ืองป้อง ความเขา้ร่วมประกวดได้

กนัการทุจริต

7 30,000        30,000     30,000      30,000      30,000        ส้านักปลัด

8 20,000        20,000     20,000      20,000      20,000        ส้านักปลัด

9 50,000        50,000     50,000      50,000      50,000        ส้านักปลัด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกบัการ
บริหารบ้านเมอืงที่ดีให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา 
พนักงานส่วนต้าบล ลูกจา้งประจา้
 พนักงานจา้งฯลฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น้าหมู่บ้านในการ
บริหารบ้านเมอืงอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
ต้าบลรู้จกัต่อต้านการ
ทุจริตที่อาจเกดิขึ้นใน
องค์กรต่างๆ

 ความรู้
ความสามารถ

ในการน้า
พัฒนาองค์กร

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น้าหมู่บ้านในการบริหาร

บ้านเมอืงอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
ต้าบลรู้จกัต่อต้านการ
ทุจริตที่อาจเกดิขึ้นใน

องค์กรต่างๆ

 เยาวชนใน
ต้าบลวงัทอง

โครงการราษฎร รัฐใส่ใจรู้กฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชากร
ในต้าบลวงัทองรู้ระเบียบ
กฎหมาย

เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในต้าบลวงัทองรู้
ระเบียบกฎหมาย

ความเขา้ใจของ
ประชาชนใน

ต้าบล

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
ต้าบลรู้จกัต่อต้านการ
ทุจริตที่อาจเกดิขึ้นใน

องค์กรต่างๆ

เยาวชนใน
ต้าบลวงัทอง

โครงการมาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือขา่ยด้านการป้องกนั
ทุจริตของอปท.

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
ต้าบลรู้จกัต่อต้านการ
ทุจริตที่อาจเกดิขึ้นใน
องค์กรต่างๆ

ประชากรในต้าบลวงัทองกลุ่ม เยาวชน 
นักเรียน

ประชากรใน
ต้าบลวงัทอง
กลุ่ม เยาวชน 
นักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
ต้าบลรู้จกัต่อต้านการ
ทุจริตที่อาจเกดิขึ้นใน

องค์กรต่างๆ

เพื่อส่งเสริมให้ประชากร
ในต้าบลวงัทองรู้ระเบียบ

กฎหมาย

โครงการเด็กไทยโตไปไมโ่กง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
ต้าบลรู้จกัต่อต้านการ
ทุจริตที่อาจเกดิขึ้นใน
องค์กรต่างๆ

กลุ่มเยาวชนในต้าบลวงัทอง



ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
10 1)เพื่อจดัด้าเนินการค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง 1,000,000   ส้านักปลัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 ศูนยป์ฏิบัติการร่วมใน เพื่ออดุหนุนให้กบัหน่วยงานที่รับเป็นเจา้ภาพ 45,000        45,000     45,000      45,000      45,000        ส้านักปลัด

การชว่ยเหลือประชา ในการรับผิดชอบ

ชาชนขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่นระดับ

ต้าบล

12 โครงการจดัต้ังชดุปฏิบัติ โครงการจดต้ังชดุปฎิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ 200,000      200,000    200,000     200,000    200,000      ป้องกนัฯ

การจติอาสาภัยพิบัติ ประจา้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจา้องค์กรปกครอง โดยจดัอบรมให้กบัตัวแทนหมู่บ้านที่เป็นจติ

ส่วนท้องถิ่น อาสาภายในเขตพื้นที่ต้าบลวงัทอง

13 100,000      100,000    100,000     100,000    100,000      กองการศึกษาฯ

1,765,000     765,000     765,000      765,000     765,000        รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 8.1 ทั้งส้ิน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ได้รับความร่วมมอืจาก
ประชากรชาวต้าบลวงัทอง

 ศูนยช์ว่ยเหลือ
ประชาชน

มศูีนยช์ว่ยเหลือปะชาชน
ในการประสานงานเพื่อ

รองรับความเดือดร้อนของ
ประชาชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กใน
ต้าบลได้มส่ีวนร่วมในการ

จดักจิกรรม

เพื่อจดัต้ังชดุปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบัติประจา้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กใน
ต้าบลได้มส่ีวนร่วมในการ
จดักจิกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กในต้าบลได้มส่ีวนร่วม
ในการจดักจิกรรม

 กลุ่มเด็กใน
ต้าบลวงัทอง

ตัวแทนจติอาสา
ในต้าบลวงัทอง

เพื่อรองรับการเลือกต้ัง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่ออดุหนุนให้กบั
หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การเป็นตัวแทนในการ
สนับสนุนโครงการ
ชว่ยเหลือประชาชน

เพื่อจดัต้ังชดุปฏิบัติการ
จติอาสาภัยพิบัติประจา้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 ประชากรให้
ความสนใจ





ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 8.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 25670 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 1)การถา่ยทอดความรู้จากพนักงานที่ไปอบรม 200,000    200,000       200,000        200,000      200,000        ประชาชนในท้องถิ่นมี ส้านักปลัด

บุคลากร และองค์กร ในการประชมุพนักงานประจา้เดือนเพื่อการแลก ความพึงพอใจในการ

ให้มขีดีความสามารถใน เปล่ียนเรียนรู้การท้างานในองค์กร และจดัให้มี ด้าเนินงานของ อบต.

การพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การศึกษาดูงานจาก อปท.อื่นที่มผีลงานดีเด่น เพิ่มขึ้น

และพัฒนาคุณภาพการ

2 100,000    100,000       100,000        100,000      100,000        ส้านักปลัด

3 10,000      10,000        10,000         10,000        10,000          จดัเกบ็ฯ

4 100,000    100,000       100,000        100,000      100,000        สาธารณสูขฯ

"

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

 ศักยภาพของ
บุคลากรใน
ต้าบลวงัทอง

โครงการจดัอบรมให้
ความรู้กฏหมายเลือกต้ัง

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อท้าความเขา้ใจให้
ประชาชนกอ่นมกีารจดัการ
เลือกต้ังองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ออกให้บริการให้ความรู้แกป่ระชากรที่มสิีทธิ
เลือกต้ังในต้าบลวงัทอง

 ประชาชนใน
ต้าบลวงัทอง

ประชาชนในต้าบล
วงัทองมคีวามรู้ความ
เขา้ใจขั้นตอนในการ

เลือกต้ัง

โครการจดัความรู้ใน
องค์กร

โครงการออกให้บริการ
ชา้ระภาษีเคล่ือนที่

เพื่ออา้นวยความสะดวก
ให้แกป่ระชาชนในต้าบลวงั

ทองและเพิ่มประสิทธภิาพใน
การจดัเกบ็

ออกบริการประชาชนในต้าบลวงัทอง ประชากรใน
ต้าบลวงัทอง

เพื่ออา้นวยความ
สะดวกให้แก่

ประชาชนในต้าบล
วงัทอง

เป็นหน่วยงานที่ปลอดสารเสพติดรณรงค์ให้
บุคลากรในองค์กรห่างไกลยาเสพติด

โครงการอบต.สีขาว เพื่อปลูกฝังบุคลากรในต้าบล
วงัทองให้ห่างไกลยาเสพติด

บุคลากรใน
อบต.วงัทอง 
ปลอดสารเสพ

ติด

เป็นหน่วยงานที่
ปลอดสารเสพติด
รณรงค์ให้บุคลากร
ในองค์กรห่างไกลยา

เสพติด



ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 8.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 25670 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 20,000      20,000        20,000         20,000        20,000          กองคลัง

6 20,000      20,000        20,000         20,000        20,000          กองคลัง

450,000   450,000      450,000       450,000     450,000       

งบประมาณ

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 8.2 ทั้งส้ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

โครงการจดัอบรมให้
ความรู้ระเบียบการ

จดัซ้ือจดัจา้ง

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้ถงึระเบียบเกี่ยวกบั

การจดัซ้ือจดัจา้ง

บุคลากรในองค์กรได้รับการอบรมเกี่ยวกบั
ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การท้างาน

 ผลตอบรับของ
งานถกูต้องตาม

ระเบียบ

เจา้หน้าที่มคีวามรู้ใน
ระเบียบการจดัซ้ือจดั

จา้ง

โครงการจดัอบรมให้
ความรู้ระเบียบเบิกจา่ย

งบประมาณ

เพื่อให้เจา้หน้าที่ในองค์กรมี
ความรู้ถงึระเบียบในการ

เบิกจา่ยงบประมาณ

เจา้หน้าที่ในอบต.วงัทองได้รับการอบรมถงึ
ระเบียบการเบิกจา่ยงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิก

จา่ยเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ผลตอบรับของ
งานถกูต้องตาม

ระเบียบ

เจา้หน้าที่ได้รับ
ความรู้ถกูต้องตาม

ระเบียยบ





ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 8.3  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการตามนโยบาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักปลัด

ของรัฐ

2 100,000 100,000 100,000 100,000       100,000       ส้านักปลัด

งบกลาง

3 30,000        30,000         30,000          30,000        30,000         ส้านักปลัด

,

4 200,000      200,000        200,000        200,000       200,000       กองคลัง

เพื่อสนับสนุนอา้เภอภักดีชมุ
พลในการจดักจิกรรมงานรัฐ
พิธี

เพื่อสนับสนุนอา้เภอภักดีชมุพลในการจดั
กจิกรรมงานรัฐพิธี

 ความสมบูรณ์
ของการจดั
โครงการ

โครงการมี
ประสิทธภิาพ

โครงการมี
ประสิทธภิาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

เพื่อรองรับนโยบายของรัฐ
ในการจดักจิกรรมต่างๆ

 ผู้เขา้ร่วมโครงการ มกีารจดักจิกรรม
เพื่อรองรับนโยบาย

ของรัฐ

ประชาชนในเขตต้าบลวงัทอง

โครงการอดุหนุนกองทุน
สวสัดิการชมุชนต้าบลวงั
ทอง

เพื่อสนับสนุนกองทุนวนัละ
บาทฃองอบต.วงัทองในการ
ท้ากจิกรรมให้กบัสมาชกิ

เพื่อสนับสนุนกองทุนวนัละบาทฃองอบต.วงั
ทองในการท้ากจิกรรมให้กบัสมาชกิ

 ความพึงพอใจ
ของกลุ่มสมาชกิ

สมาชกิกองทุนได้รับ
ผลประโยชน์ตาม
ความเหมาะสม

โครงการสนับสนุนการ
จดังานรัฐพิธอีา้เภอภักดี
ชมุพล

งบประมาณ

โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการจดัเกบ็
รายได้

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
ด้าเนินโครงการในการจดัท้า
หรือปรับปรุงขอ้มลูแผนที่
ภาษีละทะเบียนทรัพยสิ์น

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด้าเนินโครงการใน
การจดัท้าหรือปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ภาษีละ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

 ประสิทธภิาพใน
การจดัเกบ็ขอ้มลู

แผนที่ภาษี



ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 8.3  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 โครงการกอ่สร้างอาคาร กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต วงัทอง 500,000      500,000        500,000        500,000       500,000       กองชา่ง

เอนกประสงค์ อบต. (โดม) เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมต่างๆ 

วงัทอง (โดม) บริเวณขา้งอาคารส้านักงานอบต.วงัทอง

6 โครงการกอ่สร้างอาคาร กอ่สร้างอาคารเกบ็พัสดุครุภัณฑ์ของส้านักงาน 400,000      400,000        400,000        400,000       400,000       ส้านักปลัด

เกบ็พัสดุครุภัณฑ์ อบต.วงัทอง

ของส้านักงานอบต.วงัทอง

7 โครงการปรับปรุงอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานภายใน อบต. 400,000      400,000        400,000        400,000       400,000       ส้านักปลัด

ส้านักงานภายในอบต.วงัทอง วงัทอง ปรับปรุงภายในอาคาร ห้องส้านักงาน

ตกแต่งภายในฯลฯ ตกแต่งภายใน ฯลฯ

8 50,000        50,000         50,000          50,000        50,000                                             

 คุณภาพ
มาตรฐานตาม
แบบที่กา้หนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

เพื่อส้าหรับเกบ็พัสดุ
และครุภัณฑ์ของ
อบต.วงัทองให้เกดิ
ความเป็นระเบียบ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้

บริการหรือเขา้ร่วม
กจิกรรมโครงการ
ต่างๆของทางอบต.

เพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมที่
เป็นการบริการประชาชนใน
ต้าบลวงัทองให้มคีวาม
สะดวก ปลอดภัย และได้รับ
สิทธปิระโยชน์สูงสุด

 คุณภาพ
มาตรฐานตาม
แบบที่กา้หนด

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้

บริการหรือเขา้ร่วม
กจิกรรมโครงการ
ต่างๆของทางอบต.

เพื่อส้าหรับเกบ็พัสดุและ
ครุภัณฑ์ของอบต.วงัทองให้
เกดิความเป็นระเบียบและ
รักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใชง้านเพิ่มความปลอดภัย

เพื่อปรับปรุงภายในอาคาร
ส้านักงานให้เหมาะสมกบั
การใชง้านอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

 คุณภาพ
มาตรฐานตาม
แบบที่กา้หนด

 การรักษา
ประเพณี

อา้เภอภักดีชมุพล
ได้รับเงินอดุหนุน

เพื่อสนับสนุนงานประเพณีอดุหนุนอา้เภอภักดีชมุ
พลโครงการถวายทอง
เจา้พ่อพญาแล

อดุหนุนอา้เภอภักดีชมุพลโครงการถวายทอง
เจา้พ่อพญาแล



ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 8.3  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 50,000        50,000         50,000          50,000        50,000         

10 20,000        20,000         20,000          20,000        20,000         

1,850,000   1,850,000    1,850,000     1,850,000    1,850,000    

อดุหนุนศูนยป์ฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอา้เภอภักดีชมุพล

อดุหนุนศูนยป์ฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอา้เภอภักดีชมุพล

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชมุชน

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชมุชน

เพื่ออดุหนุนศูนยป์ฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อา้เภอภักดีชมุพล

เพื่ออดุหนุนการจดักจิกรรม
วนัต่อต้านยาเสพติดโลกกบั
อา้เภอภักดีชมุพล

เพื่ออดุหนุนการจดักจิกรรมวนัต่อต้านยาเสพ
ติดโลกกบัอา้เภอภักดีชมุพล

 ความเขม้แขง็
ศูนยต่์อต้านยา

เสพติด

อา้เภอภักดีชมุพล
ได้รับเงินอดุหนุน

 กจิกรรมวนั
ต่อต้านยาเสพติด

โลก

อา้เภอภักดีชมุพล
ได้รับเงินอดุหนุน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนา 8.3 ทั้งส้ิน

อดุหนุนการจดักจิกรรม
วนัต่อต้านยาเสพติดโลก











ล้าดับที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบ

1 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,300,000         สาธารณสุขฯ

งาน

2 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 480,000           ป้องกันฯ

3 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 829,000           กองช่าง

4 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,092,000         ป้องกันฯ

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,000,000         กองช่าง

8,701,000        -           -           รวม

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

จดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่

2,400ซีซีไม่ต้่ากวา่110 กิโลวตัต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง
งบประมาณ

รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิก
 พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 
ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้า

สูงสุด ไม่น้อยกวา่ 130 แรงม้า 
ระหวา่งหัวเก๋งและกระบะบรรทุก
ติดต้ังเครนไฮครอลิก ตัวเครนเป็น

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 
ตอนท้ายติดต้ังกระบะบรรทุกมี

ปริมาตรความจไุม่น้อยกวา่2 ลบ.

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่า

กวา่ 6,000 ซีซี หรือ ก้าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากวา่ 170 

กิโลวตัต์ แบบอัดท้าย

จดัซ้ือกล้องวงจรปิด(cctv) พร้อม
ติดต้ังรวมระบบสนับสนุนหมู่ที่ 1-13

จดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่
2,400ซีซีไม่ต้่ากวา่110 กิโลวตัต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (cab)

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

แผนงานเคหะและชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
ล้าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่า ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ

1 450,000       

2 600,000    

3 450,000    

4 450,000    

1,950,000      รวม

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสมบรูณ์ บา้น

ผาทอง หมู่ที ่11

เพือ่ยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพือ่สนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสมบรูณ์ บา้นผาทอง 
หมู่ที ่11  ขนาด ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว150.00 เมตร

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทางสัญจร
 ขนส่งสินค้าหรือผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกสบาย

มากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหนองไทร บา้น

ผาทอง หมู่ที ่11

เพือ่ยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพือ่สนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหนองไทร บา้นผาทอง 
หมู่ที ่11 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทางสัญจร
 ขนส่งสินค้าหรือผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกสบาย

มากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ  บา้นผา

ทอง หมู่ที ่11

เพือ่ยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพือ่สนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร่วมใจ  บา้นผาทอง หมู่
ที ่11ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทางสัญจร
 ขนส่งสินค้าหรือผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกสบาย

มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น้ามาจากแผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสด์ิ  บา้น

หนิดาด หมู่ที ่10

เพือ่ยกระดับเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มาตรฐาน เพือ่สนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนิดาด-มะไฟหวาน 
บา้นหนิดาด หมู่ที ่10 ความกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทางสัญจร
 ขนส่งสินค้าหรือผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น

ระบบการคมนาคมใน
ท้องถิ่น การเดินทาง

สัญจร ขนส่งสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกสบาย

มากขึ้น



หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น้ามาจากแผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อบต.
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า 40         14,565,700        40         14,565,700        40            14,565,700        40         14,565,700        40         14,565,700           200       72,828,500          

     1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 15         4,047,000          15         4,047,000          15            4,047,000         15         4,047,000         15         4,047,000             75         20,235,000          

     1.3  ก่อสร้างและขยายเขตประปา 17         7,100,000          17         7,100,000          17            7,100,000         17         7,100,000         17         7,100,000             85         35,500,000          

     1.4  การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ 13         1,300,000          13         1,300,000          13            1,300,000         13         1,300,000         13         1,300,000             65         6,500,000            

รวม 85        27,012,700       85        21,665,700       85           27,012,700       85        27,012,700       85         27,012,700          425       135,063,500       

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

     2.1  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพฯ 14         830,000            14         830,000            14            830,000            14         830,000            14         830,000               70         4,150,000            

     2.2   ส่งเสริมและขยายตลาดการจ้าหน่ายสินค้าของชุมชนฯ -        -                   -        -                   -           -                  4          7,200,000         4           7,200,000             8           14,400,000          

รวม 14        830,000           14        830,000           14           830,000           18        8,030,000        18         8,030,000            78        16,890,000         

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
     3.1   การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 6           540,000            6          540,000            6             540,000            6          540,000            6           540,000               30         2,700,000            

     3.2  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน 18         21,810,000        16         610,000            15            510,000            15         510,000            16         610,000               31         24,050,000          

     3.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 13         820,000            13         820,000            13            820,000            13         820,000            13         820,000               26         4,100,000            

รวม 37        23,170,000       35        1,970,000         34           1,870,000        34        1,870,000        35         1,970,000            87        30,850,000         

รวม 5 ปีปี 2566
สรุปบัญชีโครงการพัฒนา ตามแผนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อบต.
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
     4.1  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 6        155,000        6        155,000        6          155,000        6        155,000        6        155,000          30      465,000         
     4.2  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดฯ 9        1,185,300      8        735,300        8          735,300        9        1,165,300     9        1,355,000        43      5,176,200       
     4.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาตนเองตามวิธีแพทย์แผนไทย -     -              -     -              -        -              1        300,000        1        300,000          3        600,000         
รวม 15      1,340,300     14      890,300       14        890,300       16      1,620,300    16      1,810,000       76      6,551,200      
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม 

     5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 18      7,593,000      18      7,593,000     18         7,593,000     18      7,593,000     18       7,945,000        90      30,724,000     
     5.2  การสร้างสังคมท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 9        460,000        9        460,000        9          460,000        9        460,000        9        460,000          18      1,840,000       
     5.3  การพัฒนาและสร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ 3        80,000          3        80,000         3          80,000         3        80,000         3        80,000            6        400,000         
    5.4  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 6        460,000        6        460,000        6          460,000        6        460,000        6        460,000          12      2,300,000       
รวม 36      8,593,000     36      8,593,000     30        8,593,000    30      8,593,000    30      8,945,000       90      35,264,000     
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
     6.1   พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 24      7,852,000      24      7,852,000     24         7,852,000     24      7,852,000     24       7,852,000        120     39,260,000     

     6.2  ขุดลอกแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่มีความต้ืนเขินฯ 11      4,034,000      11      4,034,000     11         4,034,000     11      4,034,000     11       4,034,000        55      20,170,000     

รวม 35      11,886,000   35      11,886,000   35        11,886,000   35      11,886,000   35      11,886,000      175    59,430,000     

รวม 5 ปี
สรุปบัญชีโครงการพัฒนา ตามแผนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง เพิ่มเติมฉบับที่ 3

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อบต.
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7.1   สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรฯ 9        690,000        9        690,000        9          690,000        9        490,000        9        690,000          45      3,250,000       
7.2  ฟื้นฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมให้เป็นป่าสมบูรณ์ 3        130,000        3        130,000        3          130,000        3        130,000        3        130,000          15      650,000         
7.3  การอนุรักษ์ธรรมชาติและผลเสียของการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ2        150,000        2        150,000        2          100,000        2        100,000        2        150,000          10      650,000         
รวม 14      970,000       14      970,000       14        920,000       14      720,000       14      970,000          70      4,550,000      
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง 

8.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 13      1,765,000      13      765,000        13         765,000        13      765,000        13       765,000          65      4,825,000       
8.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรฯ 6        450,000        6        450,000        6          450,000        6        450,000        6        450,000          30      2,250,000       
8.3  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลฯ 10      1,850,000      10      1,850,000     10         1,850,000     10      1,850,000     10       1,850,000        50      9,250,000       
รวม 29      4,065,000     29      3,065,000     29        3,065,000    29      3,065,000    29      3,065,000       145    16,325,000     
โครงการที่น้ามาจากแผนพัฒนาชุมชน 4        1,950,000     -     -             -       -             -     -             -     -                4        1,950,000      
บัญชีครุภัณฑ์ 5        8,701,000     -     -             -       -             -     -             -     -                5        8,701,000      
รวมทั้งส้ิน 274     88,518,000     262     49,870,000     255        55,067,000     261     62,797,000     262      63,688,700        1,155   315,574,700     

รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
สรุปบัญชีโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง




