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คำนำ 

   แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ  

จัดทำขึ ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแสดงรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที ่ดำเนินการจริงทั ้งหมด ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    แผนการดำเนินงานดังกลาวจึงเปนเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม  

ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวน

ตำบลวังตะเฆ งบประมาณจากเงินสะสม และโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566               

ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานที่กำหนดไว เพื่อให

ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

หนวยงานดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินการจริง ดังนั้น แผนการ

ดำเนินงานจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน 

และควบคุมการดำเนินในเขตพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  องคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ  หวังเปนอยางยิ ่งว าแผนการดำเนินงานประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ  ฉบับนี้เปนประโยชนตอทุกหนวยงานทำให

ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะดำเนินการและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน        

ท่ีชัดเจน และเปนเครื่องมือที่ชวยในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 

วังตะเฆตอไป 
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สวนที ่1

   บทนำ  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 และฉบับที ่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 26 และขอ 27 กำหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำ

รางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเมื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาราง

แผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศแผนการดำเนินงาน ทั้งนี ้ ใหปดประกาศแผนการ

ดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ ่นทราบโดยทั่วกันและตองปด

ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ี

ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง

แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื ่นๆ ที ่ตอง

ดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

   แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ           

มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ของ

องคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานท่ีองคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ 

ดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ไดรับการจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินการเรียบรอย

แลว โดยกำหนดชวงระยะเวลาในการดำเนินงานใหมีความชัดเจน ทำใหติดตามและประเมินผลสะดวกมากข้ึน 

และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

   วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 

  การจดัทำแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวนตำบล

วังตะเฆ มีวัตถุประสงคท่ีสำคัญ ดังนี้ 

  1. เพ่ือแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ท่ีดำเนินการ

จริงในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566–2570) ฉบับทบทวน             

ขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ  

  2. เพ่ือควบคุมการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไวเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  3. เพ่ือใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

  4. เพ่ือใหสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ไดดำเนินการจัดทำตามขั ้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ               

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  (หมวด 5 ขอ 26) และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ 27 โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 



2 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ จัดเก็บ

รวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ ที่ไดตั้งงบประมาณดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทำ “ราง” แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ จัดทำ 

“ราง” แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู  ให สอดคลองกับ              

ยุทธศาสตรและแผนงานท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ ((พ.ศ.2566 – 

2570) ฉบับทบทวน ขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน 2 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 บทนำ 

  สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

              - บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

      - บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ สำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน    

(แบบ ผด.02/1) 

 ข้ันตอนท่ี 3 การพิจารณา “ราง” แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ เสนอ 

“ราง” แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดทำเสร็จเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆพิจารณา 

 ข้ันตอนท่ี 4 การประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ เสนอผู บริหารประกาศ                    

เปนแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในสามสิบวันและประกาศใหประชาชนทราบ

ภายในสิบหาวัน 

   ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

   1. การดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายของการบริหารงานและงบประมาณภายใตแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ 

   2. ทำใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมท่ีจะดำเนินการจริงให

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมระยะเวลาในการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

   3. ทำใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบและเขาใจถึงรายละเอียดของงานท่ีจะตองปฏิบัติ                 

และนำไปวางแผน เตรียมการ การดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

  4. เปนเครื่องมือท่ีชวยในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ 

 

 





บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
    1.10 แผนงานการเกษตร 1 0.69 199,600 1.41 กองการศึกษาฯ

รวม 1 0.69 199,600 1.41

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 22 15.28 675,700 4.78 กองช่าง
  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 50 34.72 7,048,718 49.87 กองช่าง

รวม 72 50.00 7,724,418 54.65

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 3.47 250,000 1.77 ส านักปลัด
  3.3 แผนงานการศึกษา 11 7.64 2,673,640 18.92 กองการศึกษาฯ
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 5 3.47 5,600,000 39.62 ส านักปลัด
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 5.56 460,000 3.25 กองสวัสดิการสังคม
  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.69 60,000 0.42 ส านักปลัด
  3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 4.86 439,600 3.11 กองการศึกษาฯ

รวม 37 26 9483240 67

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.01
3



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
   4.10 แผนงานการเกษตร 3 2.08 130,000 0.92 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม 3 2.08 130,000 0.92

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองการปกครอง
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 4.86 350,000 2.48 ส านักปลัด
  5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.39 100,000 0.71 กองสวัสดิการสังคม

รวม 9 6.25 450,000 3.18

รวมท้ังส้ิน 122 84.72 17,987,258 127.26

4



 

 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 



 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

และการทองเท่ียว 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือจ่ายเป็นการด าเนินการส่งเสริม 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองส่เสริม
เชิงนิเวศน์และเชิงเกษตร ด าเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรม การเกษตร
(กองส่งเสริมการฯ) การประชุมเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ประชาชนหรือ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมประกอบอาชีพ 

เพ่ือสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนตลอดจน 

คุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

รวม 1  โครงการ 50,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

    1.10 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท่ี 2   

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
    ทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังเสาเหล็กกัลป์วาไน จ านวน 22 ต้น  200,000 บ้านวังน้ าเขียว กองช่าง
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 10 พร้อมชุดไฟถนน  SOLAR  LAMPTAN  หมู่ท่ี 10

SUNNY  200 วัตต์  DAYLIGHT  

สีด า  จ านวน  22  ชุด  

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังเสาเหล็กกัลป์วาไน จ านวน 17 ต้น  150,000 บ้านใหม่ กองช่าง
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 15 พร้อมชุดไฟถนน  SOLAR  LAMPTAN  เจิรญผล

SUNNY  200 วัตต์  DAYLIGHT  สีด า  หมู่ท่ี 15

จ านวน  17  ชุด  

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ติดต้ังเสาเหล็กกัลป์วาไน 4 น้ิว  70,000 บ้านปากดง กองช่าง
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 11 จ านวน  8  ต้น  พร้อมชุดไฟถนน  หมู่ท่ี 11

SOLAR  LAMPTAN  SUNNY 200 วัตต์  

DAYLIGHT  สีด า  จ านวน  8 ชุด  

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
    ทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.02

4 โครงการก่อสร้างร้ัวศาลา งานดินขุด  งานก่อผนัง  126,600 บ้านปากดง กองช่าง
กลางบ้านปากดง  หมู่  11 หมู่ท่ี 11

5 โครงการเสียงตามสาย หมู่ 16 ติดต้ังล าโพงพร้อมไลห์  ขนาด  100 วัตต์  50,000 บ้านศรีสง่า กองช่าง
(ชนิดกันฝน) จ านวน 9 ชุด  สาย DROP  หมู่ท่ี 16

WIRE ขนาด 2x0.9 MM. จ านวน 700 เมตร  

ตัวยึดสาย  จ านวน  100  ตัว
6 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายใน ชุดโคมไฟถนน100  W  จ านวน  15 ชุด  50,000 บ้านศรีสง่า กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 16 สวิชแสงแดดทรงกระบอก  60  แอม  หมู่ท่ี 16

จ านวน  1  ชุด  

7 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนน100  W  จ านวน 15 ชุด  50,000 บ้านวังกะทะ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 สวิชแสงแดดทรงกระบอก 60  แอม  หมู่ท่ี 14

จ านวน  1  ชุด  

7



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
    ทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.02

8 โครงการเสียงตามสาย หมู่ 14 ติดต้ังล าโพงพร้อมไลห์ ขนาด 100วัตต์ 50,000 บ้านวังกะทะ กองช่าง
(ชนิดกันฝน) จ านวน 9 ชุด สาย DROP  หมู่ท่ี 14

WIREขนาด 2x0.9 MM. จ านวน 700 เมตร  

ตัวยึดสาย  จ านวน  100  ตัว
9 โครงการปรับปรุงระบบน้ า ปรับปรุงระบบประปา งานดินขุด  500,000 บ้านหัวสะพาน กองช่าง

ประปาบ้านหัวสะพาน  หมู่ 6 จ านวน 250 ลบ.ม. ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว หมู่ท่ี  6
จ านวน 250 ท่อน อินเวอร์เตอร์  จ านวน 1 ชุด
ป๊ัมหอยโข่ง 3 แรง 2 ใบพัด จ านวน 1 ตัว 

ชุดแผง 410 W 9 แผง จ านวน  1  รายการ 
ชุดโครงสร้างแผง จ านวน  1  รายการ  
ชุดสายไฟพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1  รายการ  
ชุดตู้คอมบายเนอร์  จ านวน  1  รายการ
MC (ข้ัวต่อสายก้ันน้ า)  ท่อร้อนสายน๊อต  8



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
    ทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.02

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  รายการ
10 โครงการปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบประปาบ้านวังกะทะ 50,000 บ้านวังกะทะ กองช่าง

น้ าประปา บ้านวังกะทะ หมู่ 14 งานดินขุด  จ านวน  115  ลบ.ม.  หมู่ท่ี 14

ท่อ  PVC  ขนาด  2  น้ิว  

ปลายบาน จ านวน  115  ท่อน 

11 ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก จัดบริการสาธารณะหรือปรับปรุง 70,000 อบต. วังตะเฆ่ กองช่าง
ส าหรับผู้พิการ (กองช่าง) ห้องน้ าสุขาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความสะอาด 

ถูกสุขลักษณะ  จัดท าและปรับปรุง
สัญลักษณ์ท่ีจอดรถ  ห้องน้ า ทางลาด 

ทางชัน ห้องน้ าสาธารณะฯลฯ 

ส าหรับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 9



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
    ทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.02

ให้ได้รับการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

12 โครงการจัดหาพ้ืนท่ีส าหรับ โดยขุดบ่อขยะปริมาณงานดินขุดบ่อท่ี 1 650,000 อบต. วังตะเฆ่ กองช่าง
ท้ิงขยะขุดบ่อขยะ (กองช่าง) ดินขุดไม่น้อยกว่า  13,925 ลบ.ม.

ดินขัดบ่อท่ี 2 ไม่น้อยกว่า 14,625 ลบ.ม.

รวม 12 โครงการ 2,016,600

10



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่  1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 250,000 บ้านวังตะเฆ่ กองช่าง
สายบ้านนายค ามี- ระยะทาง  0.090  กม. หมู่ท่ี 1
บ้านนางอวยพร ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+090  

ระยะทาง  0.090  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ เมตร  0.50 เมตร 

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 250,000 บ้านวังตะเฆ่ กองช่าง
 สายบ้านนายจงคิด- ระยะทาง  0.090  กม. ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 1
บ้านนางอรพิน กม. 0+090  ระยะทาง  0.090  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

11



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  ก่อสร้างถนน
คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ  0.50  เมตร  

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 90,000 บ้านวังกะทะ กองช่าง
สายบ้านนางเค่ือน-บ้านนายบู๊ ระยะทาง  0.032  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 2

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50

เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+032  

ระยะทาง  0.032  กม.  ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 

ถึง กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  12



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร 

4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 100,000.00   บ้านวังอ้ายจีด กองช่าง
สายบ้านนายนคร- ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง หมู่ท่ี 3
สะพานหนองไม้แก่น  4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+036  ระยะทาง  0.036  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000.00   บ้านวังอ้ายจีด กองช่าง 13



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

สายถ้ าค้างคาว-ไร่นายสุพจน์ หมู่ท่ี 3 ระยะทาง  0.036  กม.  หมู่ท่ี 3
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  
กม. 0+000 ถึง กม. 0+036  

ระยะทาง  0.036  กม.  ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 100,000.00   บ้านวังอ้ายจีด กองช่าง
สายถ้ าค้างคาว-ไร่นายเคน ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 3 14



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

4.00  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+036  

ระยะทาง  0.036  กม.  ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 

ถึง กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 350,000.00   บ้านท่าโป่ง กองช่าง
สายรพ.สต.ท่าโป่ง- ระยะทาง  0.098  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 4
ศาลากลางบ้าน 6.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+098 

ระยะทาง  0.098  กม.  ก่อสร้างถนน 15



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

คสล. กว้าง  6.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 

ถึง กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  6.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 150,000.00   บ้านท่าโป่ง กองช่าง
สายบ้านนางไว- ระยะทาง  0.054  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 4
ส่ีแยกบ้านนายเสรี 4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50

เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+054 

ระยะทาง  0.054  กม.  ก่อสร้างถนน คสล.

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 

0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  16



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร 

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 250,000.00   บ้านส านัก กองช่าง
สายบ้านนางเวา-บ้านนายสิทธ์ิ ระยะทาง  0.090  กม.  ผิวจราจรกว้าง ตูมกา หมู่ท่ี 5

 4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+090 

ระยะทาง  0.090  กม.  ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 250,000.00   บ้านส านัก กองช่าง 17



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

สายบ้านนายไพฑูลย์- ระยะทาง  0.090  กม.  ผิวจราจรกว้าง  ตูมกา หมู่ท่ี 5
บ้านนายหล่า 4.00  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+090 

ระยะทาง  0.090  กม.  ก่อสร้างถนน
คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 

ถึง กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 

11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 300,000.00   บ้านโนนส าราญ กองช่าง
สายคุ้มอีสานเขียว- ระยะทาง  0.087  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 7
ไปบ้านแจ้งใหญ่ 5.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+087 18



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ระยะทาง  0.087  กม. ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง  5.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 200,000.00   บ้านโนนม่วง กองช่าง
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- ระยะทาง  0.072  กม. ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 8
ล าห้วยเชียงทา 4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ  0.50  เมตร ระยะทาง  0.072  กม.  19



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 200,000.00   บ้านโนนม่วง กองช่าง
สายบ้านนางหลุย-ล าห้วยเชียงทา ระยะทาง  0.058  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 8

5.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+058 

ระยะทาง  0.058  กม. ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง  5.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 

ถึง กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  9  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9  100,000.00   บ้านหลังสัน กองช่าง 20



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

สายบ้านนายประมวล-ต้นหว้า ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 9
4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+036

ระยะทาง  0.036  กม.  ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร 

15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  9  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9  200,000.00   บ้านหลังสัน กองช่าง
สายบ้านนางอริยา- ระยะทาง  0.072  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 9
รร.บ้านหลังสัน 4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  21



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+072 

ระยะทาง  0.072  กม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  
กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  ระยะทาง 
0.000  กม.  ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ  0.50  เมตร  

16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  9  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 200,000.00   บ้านหลังสัน กองช่าง
สายบ้านนางสมควร-นายอัครเดช ระยะทาง  0.072  กม.  ผิวจราจรกว้าง หมู่ท่ี 9

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+072 

ระยะทาง  0.072  กม.  ก่อสร้างถนน 22



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  11  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11  150,000.00   บ้านปากดง กองช่าง
สายบ้านนายวิใส สอนศรี-แยกวัด ระยะทาง  0.054  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท้ี 11

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50

เมตร ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+054

ระยะทาง 0.054 กม. ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 23



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  12  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 150,000.00   บ้านแจ้ง กองช่าง
สายศาลเจ้าพ่อ-บ้านนางวิราวรรณ ระยะทาง  0.054  กม.  ผิวจราจรกว้าง  วังทอง

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หมู่ท่ี 12

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+054 

ระยะทาง  0.054  กม. ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร 24



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

19 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  12  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 150,000.00   บ้านแจ้ง กองช่าง
สายหน้าวัดศรีประเสริฐ ระยะทาง  0.054  กม. ผิวจราจรกว้าง  วังทอง

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ หมู่ท่ี 12

0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+054 ระยะทาง  0.054  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ช่วง 
กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  13  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13  100,000.00   บ้านวังอุดม กองช่าง
สายบ้านนายสน่ัน-นายแม้น ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง หมู่ท่ี 13 25



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50

 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+036 

ระยะทาง  0.036  กม.  ก่อสร้างถนน
คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000

ถึง กม. 0+000 ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

21 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13  200,000.00   บ้านวังอุดม กองช่าง
สายบ้านนายสมบูรณ์- ระยะทาง  0.072  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 13

บ้านนางละมูล 4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+072 

ระยะทาง  0.072  กม.   26



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร 

22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 100,000.00   บ้านวังอุดม กองช่าง
สายบ้านนายบุญชู- ระยะทาง  0.053  กม.  ผิวจราจรกว้าง   หมู่ท่ี 13

บ้านนายวัฒถา 4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร   ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+053 ระยะทาง  0.053  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  27



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  ก่อสร้างถนน
คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ  0.50  เมตร   

23 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 100,000.00   บ้านวังกะทะ กองช่าง
สายบ้านนายสมควร- ระยะทาง  0.030  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 14

บ้านนายสมบัติ 5.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50  เมตร   ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+030

ระยะทาง  0.030  กม.  ก่อสร้างถนน
คสล. กว้าง  5.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 

ถึง กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  28



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
24 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 100,000.00   บ้านวังกะทะ กองช่าง

สายบ้านนายวัลนา-บ้านนายสิงห์ ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 14

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50

เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+036  

ระยะทาง  0.036  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร 

29



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

25 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14  100,000.00   บ้านวังกะทะ กองช่าง
สายบ้านนายทองสุข-บ้านนายสมาน ระยะทาง  0.030  กม.  ผิวจราจรกว้าง หมู่ท่ี 14

5.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+030  ระยะทาง  0.030  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  ก่อสร้างถนน
คสล. กว้าง  5.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ  0.50  เมตร  

26 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  15  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15  150,000.00   บ้านใหม่เจริญผล กองช่าง
สายไร่นายสุเวช-ไร่นายใบ ระยะทาง  0.044  กม.  ผิวจราจรกว้าง   หมู่ท่ี 15 30



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

5.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+044  

ระยะทาง  0.044  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร 

27 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  15  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 100,000.00   บ้านใหม่เจริญผล กองช่าง
สายข้ึนเนินไร่นางจันทร์ ระยะทาง  0.030  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 15

5.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 31



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+030  ระยะทาง  0.030  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

28 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  15  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 100,000.00   บ้านใหม่เจริญผล กองช่าง
สายไร่นายสมหมาย- ระยะทาง  0.047  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 15

ไร่นางบุญโฮม 3.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
 ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+047

ระยะทาง  0.047  กม.  32



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  ร
ะยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

29 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  17  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 17 100,000.00   บ้านโป่งนคร กองช่าง
สายบ้านนางสาวสีนวนวงษ์- ระยะทาง  0.030  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 17

บ้านนายประสิทธ์ิ 5.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+030  

ระยะทาง  0.030  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  5.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  33



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร    

30 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  17  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 17 100,000.00   บ้านโป่งนคร กองช่าง
สายบ้านนางท า-บ้านครูธีรภร ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 17

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+036   

ระยะทาง  0.036  กม.  ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  34



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร   
31 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  18  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 18 100,000.00   บ้านวังตะเฆ่ กองช่าง

สายป๊ัมน้ ามัน-บ้านนายพลอย ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 18

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50

 เมตร   ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+036   

ระยะทาง  0.036  กม.  ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร   

32 ก่อสร้าง คสล. หมู่ท่ี  18  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 18 100,000.00   บ้านวังตะเฆ่ กองช่าง
สายบ้านอาจารย์วารุณี ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 18 35



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร    
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+036  

ระยะทาง  0.036  กม.  ก่อสร้างถนน คสล.

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50  เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50    

33 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  18  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 18  100,000.00   บ้านวังตะเฆ่ กองช่าง
สายบ้านนายสุพี - ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 18

อ่างเก็บน้ าบ้านวังตะเฆ่ 4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร  ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+036  

ระยะทาง  0.036  กม.  ก่อสร้างถนน คสล. 36



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ  0.50  เมตร  ช่วง  กม. 0+000 

ถึง กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  

34 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 100,000.00   บ้านวังอ้ายจีด กองช่าง
สายไร่นายสุรินทร์ - ถ้ าค้างคาว ระยะทาง  0.036  กม.  ผิวจราจรกว้าง หมู่ท่ี 3

 4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง  กม. 0+000 ถึง  
กม. 0+036  ระยะทาง  0.036  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000 37



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ระยะทาง  0.000  กม. 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร   

35 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี  16  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 16   150,000.00   บ้านศรีสง่า กองช่าง
สายบ้านนายเพ่ิม-แม่ยง ระยะทาง  0.080  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 16

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+080 

ระยะทาง  0.080  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร 38



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร    
36 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี  16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 16   150,000.00   บ้านศรีสง่า กองช่าง

สายหน้า  รร.บ้านวังกะทะ ระยะทาง  0.080  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 16

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+080 

ระยะทาง  0.080  กม.  ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง  4.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร ช่วง  กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร   

37 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี  13  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13   50,000.00     บ้านวังอุดม กองช่าง
สายบ้านนายสน่ัน-นายคาน ระยะทาง  0.028  กม.  ผิวจราจรกว้าง  หมู่ท่ี 13 39



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
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ส.ค
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ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร   
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+028 ระยะทาง  0.028  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร ช่วง   
กม. 0+000 ถึง กม. 0+000  

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.10  เมตร    

38 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี  13  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13   50,000.00     บ้านวังอุดม กองช่าง
สายบ้านนายอุทัย-นางบุญพร้อม ระยะทาง  0.028  กม. ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หมู่ท่ี 13

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร   
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+028 

ระยะทาง  0.028  กม.  40



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร   
ช่วง  กม. 0+000 ถึง กม. 0+000 

ระยะทาง  0.000  กม.  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.10  เมตร    

39 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่  2  100,000.00   บ้านวังกะทะ กองช่าง
ช่วงบ้านนางน้อย-บ้านนางอ่ึง งานรางระบายน้ าส าเร็จขนาดกว้าง 45 ซม.  หมู่ท่ี 2

ยาว  1  เมตร  พร้อมฝาปิด  จ านวน  210  ชุด  
งานดินขุด  จ านวน  25.515 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)     

40 โครงการปรับปรุงเสริมผิว ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 10  204,359 บ้านวังน้ าเขียว กองช่าง
ถนนแอสฟัลท์ติก  หมู่  10 บ้านวังน้ าเขียว ระยะทางด าเนินการ หมู่ท่ี 10 41



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.
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.
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

สายวัดป่าเกษมสัน 0.230  กม.  กว้าง  4  เมตร  ยาว  230  เมตร  
หนา  0.05  เมตร  พร้อมป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง  
ป้ายแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ตามแบบมาตรฐานก าหนด)   

41 โครงการปรับปรุงเสริม ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 17 204,359 บ้านโป่งนคร กองช่าง
ผิวถนนแอสฟัลท์ติก  หมู่  17 บ้านโป่งนคร ระยะทางด าเนินการ 0.230  กม.  หมู่ท่ี 17

สายบ้านโป่งนคร กว้าง  4  เมตร  ยาว  230  เมตร  

หนา  0.05  เมตร  พร้อมป้ายจราจร
ระหว่างก่อสร้าง  ป้ายแสดงปริมาณ
งานก่อสร้าง   (ตามแบบมาตรฐานก าหนด)  

42 โครงการถนนปรับปรุง ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร 100,000 บ้านวังอ้ายจีด กองช่าง
เพ่ือการเกษตร  หมู่ 3 งานลงลูกรังเขาตาเงาะ หมู่ 3   หมู่ท่ี 3
สายถ้ าค้างคาว-ไร่นายสวัสด์ิ สายถ้ าค้างคาว-ไร่นายสวัสด์ิ 

ปริมาณงานถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 590 42



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
งานปรับเกรดด้วยรถไถกว้าง  4  เมตร  
ยาว  500  เมตร  ไม่น้อยกว่า 2,360  ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ก าหนด)  

43 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร 200,000 บ้านโนนส าราญ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร หมู่ 7  งานลงลูกรังเขาตาเงาะ  หมู่ 7  หมู่ท่ี 7
สายบ้านนายบุญเสาร์-รอบเขาสนิม สายบ้านนายบุญเสาร์-รอบเขาสนิม

ปริมาณงานถนนกว้างเฉล่ีย  3 เมตร 

ยาว  1,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

งานปรับด้วยรถเกรดเดอร์กว้างเฉล่ีย 3 เมตร  

ยาว  2,700  เมตร ไม่น้อยกว่า  8,100  ตร.ม.  

(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

44 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรงานลงลูกรัง 150,000 บ้านปากดง กองช่าง
เพ่ือการเกษตร หมู่ 11  หมู่ 11  สายไร่นายบุญกาล-คลองใหญ่  หมู่ท่ี 11 43



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.
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พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

สายไร่นายบุญกาล-คลองใหญ่ ปริมาณงานถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

พ้ืนท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  8,000  ตร.ม.  

(ตามแบบอบต.ก าหนด)  

45 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรงาน 100,000 บ้านแจ้งวังทอง กองช่าง
เพ่ือการเกษตร หมู่ 12  ลงลูกรังเขาตาเงาะ  หมู่ 12  หมู่ท่ี 12

สายไร่นายบุญ-ไร่นายซอม สายไร่นายบุญ-ไร่นายซอม 

ปริมาณงานกว้าง  4 เมตร ยาว  590  เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

งานปรับเกรดด้วยรถไถกว้าง  4 เมตร 

ยาว 590  เมตร ไม่น้อยกว่า  2,360  ตร.ม.  

(ตามแบบอบต.ก าหนด) 44



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

46 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ 12   100,000 บ้านแจ้งวังทอง กองช่าง
เพ่ือการเกษตร หมู่ 12  สายฟาร์มวัว  ปริมาณงานข้ึนรูป หมู่ท่ี 12

สายฟาร์มวัว คันทางดินกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

สูงเฉล่ีย  0.50  เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)  

47 โครงการถนนเพ่ือการเกษตร ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ 16   100,000 บ้านศรีสง่า กองช่าง
หมู่ 16 สายไร่แม่บัวภา-นาพ่อจูม สายไร่แม่บัวภา-นาพ่อจูม  หมู่ท่ี 16

ปริมาณงานข้ึนรูปคันทางดินกว้าง  4  เมตร  
ยาว  950  เมตร  สูงเฉล่ีย  0.60  เมตร 
งานปรับเกรดด้วยรถไถไม่น้อยกว่า 3,800  ตร.ม.  

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)  

48 โครงการถนนเพ่ือการเกษตร ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร 100,000 บ้านวังตะเฆ่ กองช่าง
หมู่ 18 สายบ้านนายประสิทธ์ิ- งานลูกรังเขาตาเงาะ หมู่ 18   หมู่ท่ี 18

ไร่อาจารย์วารุณี สายบ้านนายประสิทธ์ิ-ไร่อาจารย์วารุณี 45



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร งานปรับเกรด
ด้วยรถไถกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร  
ไม่น้อยกว่า  2,360  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ก าหนด)  

49 โครงการถนนลูกรัง หมู่ 18 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรงานลูกรัง 100,000 บ้านวังตะเฆ่ กองช่าง
สายอ่างเก็บน้ าบ้านวังตะเฆ่- เขาตาเงาะ หมู่ 18  สายอ่างเก็บน้ า หมู่ท่ี 18

บ้านแจ้งวังทอง บ้านวังตะเฆ่-บ้านแจ้งวังทอง  
ปริมาณงานถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร งานปรับเกรดด้วย
รถไถกว้าง 4 เมตร  ยาว  590  เมตร  
ไม่น้อยกว่า  2,360  ตร.ม.  

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)  

50 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 100,000 บ้านวังกะทะ กองช่าง 46



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
    การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

แอสฟัลท์ติก หมู่ 2 หมู่ 2  บ้านวังกะทะ ระยะทางด าเนินการ 0.350  กม.  หมู่ท่ี 2
สายบ้านนางจุ้ย - บ้านนายเขียด กว้าง  4  เมตร  ยาว  350  เมตร  หนา  0.05  เมตร  

พร้อมป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง  
ป้ายแสดงปริมาณงานก่อสร้าง  
(ตามแบบมาตรฐานก าหนด) 

รวม 50 โครงการ 7,148,718
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ยุทธศาสตรท่ี 3  

การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม 

สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพ่ือจ่ายในการด าเนินการตามภารกิจ 50,000         อบต. วังตะเฆ่ ส านักปลัด
(ส านักปลัดฯ) อ านาจหน้าท่ี  ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฝึกอบรมจัดต้ังหรือฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 

 โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานท่ี  

ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 

ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ อ่ืนๆ 

2 โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามภารกิจ 50000 อบต. วังตะเฆ่ ส านักปลัด
“ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ” ถ่ายโอนการควบคุมไฟป่าตามภารกิจ
(ส านักปลัดฯ) อ านาจหน้าท่ี  โดยการฝึกอบรมจัดต้ัง

หรือฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์  

ค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานท่ี  ค่าอาหาร  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  

ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ อ่ืนๆ 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและ 50,000         อบต. วังตะเฆ่ ส านักปลัด
ยาเสพติด “ท้องถ่ินสีขาว แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น  กิจกรรม
ปลอดยาเสพติด” (ส านักปลัดฯ) การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก

และเยาวชน การจัดอบรม  จัดกิจกรรม
รณรงค์  การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู ท้ังใน
ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการเอง

4 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000         อบต. วังตะเฆ่ ส านักปลัด
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(ส านักปลัดฯ) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และมาตรการ

ในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว
และการต้ังงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียว 49



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

กับการจัดการจราจร
5 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000         อบต. วังตะเฆ่ ส านักปลัด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
(ส านักปลัดฯ) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการใน

การรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว
และการต้ังงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียว
กับการจัดการจราจร  

รวม 5 โครงการ 250,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการจัดกิจกรรมงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและ 50,000         อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
วันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ) สนับสนุนการสร้างความปรองดองและ  

สมานฉันท์ของคนในชาติ การจัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ  เพ่ือสร้างความสามัคคี

2 โครงการจัดการเเข่งขันกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและ 50,000         อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนานการสร้างความปรองดองและ  
(กองการศึกษา) สมานฉันท์ของคนในชาติ  การจัดกิจกรรม

กีฬา  นันทนาการ  เพ่ือสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน โดยการด าเนินการท้ังในและนอกสถานท่ี
เพ่ือจ่ายเป็นค่า เบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานท่ี  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่ารางวัล    

3 โครงการแข่งขันทักษะ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและ 30,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
ทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนบัสนานการสร้างความปรองดองและ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.3 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

51



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.3 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

(กองการศึกษาฯ) สมานฉันท์ของคนในชาติ การจัดฝึกอบรม 
ประชุม  ช้ีแจงท าความเข้าใจเพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 40,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา องค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้แก่
 (กองการศึกษา) บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  การจัดฝึกอบรม  ประชุม  
ช้ีแจงท าความเข้าใจเพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักธรรมมา
ภิบาลให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายสนับสนุนค่าการเรียนการสอน 482,800 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาค่า ส าหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี ส าหรับ 52



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.3 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
(กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังไว้  11  ศูนย์ 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,669,920 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาอาหาร สถานศึกษาตามโครงการอาหารกลางวัน
กลางวัน (กองการศึกษาฯ) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน  280 วัน ต้ังไว้  284  คน 

(อัตราคนละ 21 บาท/คน/วัน)

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายส าหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน 56,800 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาค่าหนัง ส าหรับส าหรับเด็กอายุ 3- 5 ปี ของศูนย์
สือเรียน (กองการศึกษาฯ) พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว้  11  ศูนย์ 

ต้ังไว้  284  คน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 53



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.3 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 56,800 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาค่า จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อุปกรณ์การเรียน  ในกิจกรรมโครงการค่าอุปกรณ์การ
(กองการศึกษาฯ) เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้แก่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต้ังไว้  11  ศูนย์ ต้ังไว้ 284 คน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี  

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 85,200 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาค่า ส าหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ส าหรับ
เคร่ืองแบบนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิดชอบ
(กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว้  11  ศูนย์
 ต้ังไว้  284 คน (อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.3 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ กิจกรรม"มัคคุเทศก์น้อยเก่ียวก้อย
(กองการศึกษาฯ) กระเจียวงาม “ โดยจัดฝึกอบรม  

ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ  สร้างทัศน
คติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา 122,120 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรม ผู้เรียนจัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3 - 5  ปี 
พัฒนาผู้เรียน (กองการศึกษาฯ) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้  284  คน (อัตราคนละ 430 บาท/ปี 

รวม 11 โครงการ 2,673,640 55



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการส่งเสริมหน่วยบริการ เพ่ือจ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมอาสา 50,000         อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
แพทย์ฉุกเฉิน (ส านักปลัดฯ) สมัครนักบริบาลท้องถ่ิน หรือการป้องกัน

และควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ  

ส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2 โครงการให้ความช่วยเหลือด้าน เพ่ือจ่ายในการด าเนินการจัดสวัสดิภาพ 50,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สัตว์ การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์  

“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย และข้ึนทะเบียนสัตว์  และการด าเนินงาน
พิษสุนัขบ้า” (ส านักปลัด) การขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.4 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.4 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

3 โครงการให้ความปลอดภัย เพ่ือจ่ายในการด าเนินการป้องกันและ 50,000         อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ  เช่น  การป้องกันและ
จากการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ระงับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (โควิค-19)  

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ,COVID-19 (ส านักปลัดฯ)

4 โครงการให้ความช่วยเหลือด้าน เพ่ือจ่ายในการด าเนินการป้องกัน 50,000         อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการควบคุมการระบาด
“ไข้เลือดออก” (ส านักปลัด) ของโรคท่ีมียุงลายเป็นพาหนะน าโรค 

ในการรักษาส่ิงแวดล้อมและก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายในพ้ืนท่ี โดยขอความร่วมมือจิตอาสา ร่วมรณรงค์

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  360,000       อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
หมู่ท่ี 1 - 18 หมู่ท่ี 1 - 18  ส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

รวม 5 โครงการ 560,000 57



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการจัดงานกิจกรรม เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมการด าเนินงาน 50,000         อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิ
วันสตรีสากล โครงการกิจกรรม  ด้านการเสริมสร้าง การสังคม

ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี  
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือด าเนินงานการส่งเสริมการด าเนิน 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิ

คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน งานให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การสังคม
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โดยจัดฝึกอบรม  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ให้กับประชาชนในต าบล  

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพของ เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมการด าเนินงาน 50,000         อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิ
ผู้สูงอายุต าบลวังตะเฆ่ เก่ียวกับการฝึกอบรม การประชุมทาง การสังคม

วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติกหารให้แก่
ประชาชนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในกิจกรรม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

สุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงเพ่ิม

4 โครงการพัฒนาสตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000         อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิ
และครอบครัว กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ส่งเสริมภาวะ การสังคม

ผู้น าแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้ครอบครัว
มีความรักความอบอุ่น  การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000         อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิ
เยาวชนในต าบล ขับเคล่ือนการจัดให้มีสภาเด็ก การสังคม

และเยาวชนต าบล  กิจกรรมค่ายเยาวชน  

แกนน าเด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุน  

และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเยาวชน  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างทัศนคติ 59



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

และจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

6 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพ่ือเพ่ิมพูน 80,000         อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิ
ความรู้ให้แก่ประชาชนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง การสังคม
ในการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ  รวมถึง
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม  ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  
ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นท่ีประจักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญา 

60



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ความ 50,000         อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิ
อาชีพ “ประชาชนท่ีได้รับ ช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือ การสังคม
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  รวมถึงกิจกรรม
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ด้านอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่  สตรี  

 (โควิค-19) ” คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  คนพิการ  

หรือประชาชนท่ัวไป หรือการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  

ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ 

ท่ีได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (โควิค-19) 

8 โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง 80,000         อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิ
ผู้ยากไร้ (กองสวัสดิการฯ) ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยผู้ยากไร้  การสังคม

ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  61



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

ผู้ยากจนให้ม่ันคงแข็งแรงเหมาะส าหรับ
ผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามบทบาท
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

รวม 8 โครงการ 460,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม 60,000 บาท กองสวัสดิการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม  สังคม
พอเพียง (กองสวัสดิการสังคมฯ) กิจกรรมท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกิจกรรม
การการสร้างรายได้  เพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่สตรีและครอบครัว  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  คนพิการหรือประชาชนท่ัวไป  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในระดับครัวเรือน  ระดับชุมชนและ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

รวม 1 โครงการ 60,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
สานสัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ) จัดงานเพ่ือส่งเสริมการกีฬาและสนับสุนน

การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ  สร้างความสามัคคีของคน
ในชุมชน  เช่น  การจัดการแข่งขันกีฬา 
และด าเนินการท้ังในและนอกสถานท่ี  

โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ 

ค่าจัดสถานท่ี  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าจัดท าเอกสาร  
ค่ารางวัลสนับสนุนทีมนักกีฬา
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  ค่าตกแต่ง
สถานท่ีส าหรับการแข่งขัน  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

64



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

2 โครงการเเข่งขันกีฬา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 100,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
ต้านยาเสพติด (กองการศึกษาฯ) จัดงานเพ่ือส่งเสริมการกีฬาต้านยาเสพติด

และสนับสุนนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ  

สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน  

เช่น  การจัดการแข่งขันกีฬา
และด าเนินการท้ังในและนอกสถานท่ี

3 โครงการส่งเสริมการจัดงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริมและ 49,600 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
ประเพณี “วันลอยกระทง” สนับสนุนการสร้างความปรองดอง
 (กองการศึกษาฯ) และสมารนฉันท์ของคนในชาติ  

การจัดกิจกรรม  นันทนาการ  
เพ่ือสร้างความรู้สามัคคีของประชาชนในชุมชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

4 โครงการส่งเสริมศิลปะจารีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 100,000 อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิการ
ประเพณีภูมิปัญญา/วัฒนธรรม งานกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ สังคม
ท้องถ่ิน (กองสวัสดิการฯ) เพ่ือสนับสนุนการร่วมกิจกรรมอนุรักษ์

วัฒนธรรม  ประเพณี  โดยจัดฝึกอบรม  ฯ   

โดยการฝึกออบรม  ประประชุมเชิงวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  

การฝึกศึกษา  การดูงานหรือการฝึกงาน 

5 โครงการปกป้องสถาบัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
"ส่งเสริมความจงรักษ์ภักดี โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
ของชาติ"(ส านักปลัดฯ) โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตลอดจนการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์  

เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  

เพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ 66



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

   3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
เพ่ือปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย  

6 โครงการส่งเสริมการจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริม 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
งานประเพณีภายในต าบล และสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
(กองการศึกษาฯ) และสมารนฉันท์ของคนในชาติ  การจัด

กิจกรรม  นันทนาการ  เพ่ือสร้างความรู้
สามัคคีของประชาชนในชุมชน  

7 โครงการส่งเสริมการจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริม 40,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษาฯ
งานประเพณี “งานบุญบังไฟ” และสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
(กองการศึกษาฯ) และสมารนฉันท์ของคนในชาติ  การจัด

กิจกรรม  นันทนาการ  เพ่ือสร้างความรู้
สามัคคีของประชาชนในชุมชน  

รวม 7 โครงการ 439,600
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ยุทธศาสตรท่ี 4  

การพัฒนาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 



ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการปลูกจิตส านึก เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานการส่งเสริม 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองส่งเสริม
การรักษาส่ิงแวดล้อม ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา การเกษตร
(กองส่งเสริมฯ) ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 

สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เช่น กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมปลูกต้นไม้  
หญ้าแฝก  ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดประชุมช้ีแจง  
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการวัชพืช 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อจ าเป็น  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.10 แผนงานการเกษตร : งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.02
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.10 แผนงานการเกษตร : งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.02

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาตาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินเพ่ือการจัดกิจกรรม 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองส่งเสริม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และโครงการเฉลิมพระเกียรติการด าเนิน การเกษตร
พอเพียง (กองส่งเสริมฯ) การหรือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมา

จากพระราชด าริ การจัดกิจกรรมและ
กิจกรรมท้องถ่ินพอเพียง โดยการด าเนิน
การหรือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โดยจ่ายเป็นค่าจัดประชุม  ช้ีแจง  ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการวัชพืช  
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.10 แผนงานการเกษตร : งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

แบบ ผด.02

3 โครงการปลูกป่า เพ่ือจ่ายเป็นการด าเนินการป้องกันและ 30,000 อบต.วังตะเฆ่ กองส่งเสริม
 (กองส่งเสริมการฯ) ควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ  ส่งเสริม การเกษตร

การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างย่ังยืนจัดกิจกรรมปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  ประชุมช้ีแจงค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  

รวม 3 โครงการ 130,000 70



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาบริหารจัดการ 

บานเมืองการปกครอง 

 

 



ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือก 100,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
/สมาชิกสภาท้องถ่ิน (ส านักปลัด) ต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การณรงค์  

หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม

2 โครงการบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือจ่ายในการด าเนินกิจกรรมการป้องกัน 20,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
เพ่ือต้านการทุจริต (ส านักปลัดฯ) และประพฤติมิชอบฯ เพ่ือสร้างทัศนคติ

และจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมสร้าง
การรับรู้  ค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้าน
การทุจริต  

     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป : งานบริหารท่ัวไป  / งานวางแผนสถิติและวิชาการ / งานบริหารงานคลัง
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่
แบบ ผด.02
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป : งานบริหารท่ัวไป  / งานวางแผนสถิติและวิชาการ / งานบริหารงานคลัง
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่
แบบ ผด.02

3 โครงการจัดท าและทบทวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริม  30,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (ส านักปลัดฯ) สนับสนุน  การจัดท าแผนชุมชน  

และกิจกรรมสนับสนุน  การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้น าชุมชน 

การด าเนินการของคณะกรรมการชุมชน  

สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน  

การขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

4 โครงการติดตามและประเมินผล เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการติดตามและ 50,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เช่น 

กิจกรรมประชุมและอบรมเก่ียวกับ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  โดยใช้จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าวัสดุ 72



ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป : งานบริหารท่ัวไป  / งานวางแผนสถิติและวิชาการ / งานบริหารงานคลัง
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่
แบบ ผด.02

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายโครงการ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการพัฒนา 50,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

เช่น กิจกรรมประชุมและอบรมเก่ียวกับ
การพัฒนาศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  โดยใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน  

และอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายโครงการ 

ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าสมนาคุณวิทยากร
  

6 โครงการประชุมประชาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการประชุม 50,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
ท้องถ่ิน ประชาคมท้องถ่ิน  เช่น กิจกรรมประชุม 73



ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป : งานบริหารท่ัวไป  / งานวางแผนสถิติและวิชาการ / งานบริหารงานคลัง
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่
แบบ ผด.02

และอบรมเก่ียวกับการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน  โดยใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานท่ี  ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าท่ีพัก  

ค่าสมนาคุณวิทยากร  
7 อบต.สัญจร"บริการจัดเก็บ เพ่ือการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองคลัง

ภาษีนอกสถานท่ี" (กองคลัง) การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  โดยการจัดท าการส ารวจ 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ภาษีป้าย 

การจัดจัดเก็บภาษีท่ีดิน  ภาษีป้าย  

ตลอดจนค่าธรรมเนียม หรือปรับข้อมูล
แผนท่าภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  74



ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป : งานบริหารท่ัวไป  / งานวางแผนสถิติและวิชาการ / งานบริหารงานคลัง
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่
แบบ ผด.02

และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

รวม 7 โครงการ 350,000
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิการ
ของเด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก สังคม
 (กองสวัสดการฯ) และเยาวชน  ค่ายเยาวชน แกนน าเด็ก

และเยาวชนต าบลวังตะเฆ่ ส่งเสริม 

สนับสนุน การมีส่วนร่วมของ  
เด็กและเยาวชนและกิจกรรมสนับสนุน
การก่อต้ังสภาเด็กและเยาวชน 

การจัดต้ังศูนย์บริการท่ีเป็นมิตรกับเยาวชน
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิการ

ของประชาชน (กองสวัสดิการฯ) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ สังคม
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ถือเป็นหลักการสากลท่ีอารยประเทศให้
ความส าคัญและเป็นประเด็นหลักท่ีสังคม
ไทยให้ความสนใจ เพ่ือพัฒนาการเมือง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

     5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

     5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักการธรรมมาภิบาล

รวม 2 โครงการ 100,000

77



แผนงาน/โครงการ 

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้นักเรียนในสถานศึกษานอก - สถานศึกษา อุทยานแห่งชาติ

เคล่ือนสร้างจิตส านึกรอบ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้มีจิตส านึก ในต าบลวังตะเฆ่ ไทรทอง

แนวเขตอุทยานแห่งชาติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

รวม 1  โครงการ 0

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

    1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบวังตะเฆ่ ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน ค้นหาผู้เสพยาเสพติดน ามาบ าบัดในชุมชน 50,000 อบต.วังตเฆ่ สถานีต ารวจภูธร

เพ่ือแกไขปัญหายาเสพติด (CBTx) ระยะเวลา 3 เดือน วังตะเฆ่

แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมอาสาสามัครต าตรวจบ้าน 100,000 อบต.วังตเฆ่ สถานีต ารวจภูธร

ต ารวจบ้าน วังตะเฆ่

รวม 2  โครงการ 150,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถานีต ารวจภูธรวังตะเฆ่

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผด.02
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บัญชคีรุภณัฑ วัสดุ สำหรับท่ีไมดำเนนิการ

จัดทำเปนโครงการพัฒนา 

 

 

 

 

 



ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์  ขนาด 43,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
(งานกิจการสภาฯ) (ก x ล x ส) 180 x 60 x 75  ซม.  

จ านวน  24 ตัว ๆ ละ 1,800  บาท 

2 เก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิง 15,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
(งานกิจการสภาฯ) จ านวน  3 ตัวๆ ละ 5,000  บาท  

รวม 2 58,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

80



ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โต๊ะส านักงาน (งานป้องกันฯ) จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 7,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
จ านวน  2 โต๊ะ ๆ ละ 3,500 บาท 

2 เก้าอ้ีส านักงาน (งานป้องกันฯ) เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานแบบพนักพิง 5,000 อบต.วังตะเฆ่ ส านักปลัด
จ านวน  2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  

รวม 2 12,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02/1

81



ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ตู้เหล็ก (กองการศึกษาฯ) เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 11,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษา
บานเล่ือนมีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 

จ านวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  

รวม 1 11,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
     แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02/1

82



ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ตู้เก็บเอกสาร (กองสวัสดิการฯ) เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิการ
แบบประตู  2  บาน สังคม
จ านวน 2 ตู้ ๆละ 5,500 บาท 

2 โต๊ะท างาน (กองสวัสดิการฯ) เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จ านวน  1 โต๊ะ  5,000 อบต.วังตะเฆ่ กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 2 16,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
     แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด.02/1

83



ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน  30,000 อบต.วังตะเฆ่ กองคลัง
ส านักงาน (กองคลัง) ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน  1  เคร่ือง

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  22,000 อบต.วังตะเฆ่ กองคลัง
 (กองคลัง) ส าหรับงานประมวลผล  

ราคา  22,000  บาท  จ านวน  1  เคร่ือง

3 เคร่ืองพิมพ์  Multifunction  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction  7,500 อบต.วังตะเฆ่ กองคลัง
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  

ถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer) จ านวน 1 เคร่ือง  
 (Ink  Tank  Printer)

รวม 3 59,500

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผด.02/1

84



ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน  60,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษา
ส านักงาน (กองการศึกษาฯ) ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ   30,000  บาท 

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction  30,000 อบต.วังตะเฆ่ กองการศึกษา
(กองการศึกษาฯ) แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  

(Ink  Tank  Printer) จ านวน 2 เคร่ือง  
รวม 2 90,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02/1

85



ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 อบต.วังตะเฆ่ กองส่งเสริม
(กองส่งเสริมการเกษตร)  ส าหรับงานประมวลผล  การเกษตร

ราคา  22,000  บาท  จ านวน  1  เคร่ือง

2 เคร่ืองพิมพ์  Multifunction เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction  7,500 อบต.วังตะเฆ่ กองส่งเสริม
แบบฉีดหมึก (Inkjet) แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  การเกษตร
(กองส่งเสริมการเกษตร) (Ink  Tank  Printer)  จ านวน  1  เคร่ือง

รวม 2 29,500

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

86



ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 รถบรรทุกขยะ (กองช่าง) เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,500,000 อบต.วังตะเฆ่ กองช่าง
จ านวน  1  คัน ๆ ละ  2,500,000  บาท  

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

รวม 1 2,500,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02/1
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