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คํานํา 

  แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนินงานในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือประโยชน์ในการประสานและติดตามการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ฉบับน้ี จะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริหาร หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/
กิจกรรม ที่จะดําเนินการในเขตพื้นที่ตําบลวังตะกู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
มีแผนการดําเนินงานเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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สวนท่ี 1 
 

บทนํา 



ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร
รับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ือให้การกระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ย่ิงขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา เป้าประสงค์ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปี เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 
ปี  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๔ ได้ให้ความหมายของแผนการดําเนินงาน และ
โครงการพัฒนาไว้ดังน้ี 

“แผนการดําเนินงาน” หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

ดังน้ันแผนการดําเนินงานจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ
ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณน้ัน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน ก็เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 



1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผน
ดําเนินการ ซึ่งแผนดําเนินการน้ัน มีจุดมุ่งหมายของการจัดทําแผน ดังน้ี 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

2.  แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 



จากระเบียบฯ ดังกล่าว ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
2. เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินงานจริง 
4. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
5. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังตะกู 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืนๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 
 

บัญชีโครงการ 



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 13 20.31 3,677,000 16.48 กองช่าง
     1.2 แผนงานการพาณิชย์ 4 6.25 940,500 4.21 กองช่าง

รวม 17 26.56 4,617,500 20.69
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.56 65,000 0.29 สํานักงานปลัด
     2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.56 40,000 0.18 กองการศึกษาฯ
     2.3 แผนงานการเกษตร 3 4.69 95,000 0.43 สํานักงานปลัด

รวม 5 7.81 200,000 0.90
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.69 549,280 2.46 กองสาธารณสุขฯ
     3.2 แผนงานการเกษตร 1 1.56 10,000 0.05 สํานักงานปลัด

รวม 4 6.25 559,280 2.51

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 6.25 150,000 0.67 สํานักงานปลัด
     4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 3.12 183,200 0.82 กองสาธารณสุขฯ
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.69 50,000 0.23 สํานักงานปลัด
     4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.56 70,000 0.31 กองการศึกษาฯ
     4.5 แผนงานงบกลาง 3 4.69 9,375,000 42.01 สํานักงานปลัด /

กองสาธารณสุขฯ
รวม 13 20.31 9,828,200 44.04

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.1 แผนงานการศึกษา 12 18.75 3,991,854 17.89 กองการศึกษาฯ
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 3.13 340,000 1.52 กองการศึกษาฯ

รวม 14 21.88 4,331,854 19.41

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 9.38 1,155,000 5.18 สํานักงานปลัด / กองคลัง
     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 4.69 965,000 4.33 กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ
     6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.56 50,000 0.22 สํานักงานปลัด
     6.4 แผนงานงบกลาง 1 1.56 607,500 2.72 สํานักงานปลัด

รวม 11 17.19 2,777,500 12.45

รวมทั้งสิ้น 64 100.00 22,314,334 100.00

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุงเสริม ดําเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจร 459,000 ซอยพนาวัลย์ 1  กองช่าง
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 1, 7 พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1, 7

(Overley) กว้าง 5.00 เมตร ยาว
180 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก-
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900
ตร.ม.

2 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 84,000 ซอยบ้านอาจารย์ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 33 วรรณี เชยกีวงศ์ 
หมู่ที่ 2 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ที่

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 95,000 ซอยทวีทรัพย์แมนชั่น กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47 หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 346,000 ซอยบ้านคุณทิพวรรณ กองช่าง
ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 จํานวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ฉ่ําชื่น หมู่ที่ 2

เมตร ยาว 45 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีต หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25 เมตร ผิว
จราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า
255 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร ยาว 80
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ
10 เมตร มีบ่อพักจํานวน 8 บ่อ,
รางวีระบายน้ํา ค.ส.ล. และท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จํานวน
5 ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน
5 บ่อ

ที่ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุงเสริม ดําเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจร 189,000 ซอยบ้านนายลออ กองช่าง
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 3 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overley) รูปสูง หมู่ที่ 3

จํานวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1  กว้าง 4.50 เมตร ยาว 65
เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หนา 
0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 55
เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หนา 
0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
485 ตร.ม.

6 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 225,000 ซอยอุปการดี หมู่ที่ 3 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 57
หมู่ที่ 3 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม.
พรอ้มงานวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
Ø 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร
มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน
5 บ่อ

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

7 โครงการปรับปรุงเสริม ดําเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจร 468,000 ถนนสายท่าขี้เหล็ก กองช่าง
ผิวจราจรฯ หมู่ที่ 5, 6 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overley) เริ่มจากหน้าบ้าน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร นายสงบ กมลเวชช์
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถึงบริเวณหน้าบ้าน
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ นายพิพัฒน์ วรรักษา
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. หมู่ที่ 5, 6

8 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 160,000 ซอยบ้านนายวิโรจน์ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 จิมงคลกุล หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม.

9 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 295,000 ซอยบ้านนายวิโรจน์ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว (จ่ายขาด จิตต์งามยิ่ง หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8 145 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เงินสะสม)

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580
ตร.ม.

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

10 โครงการวางท่อระบายน้ํา ดําเนินการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 459,000 ตั้งแต่บริเวณหน้า กองช่าง
ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (จ่ายขาด ที่ดินคุณบานเย็น

Ø 0.60 เมตร ยาว 170 เมตร เงินสะสม) สุคนธมณี เลียบถนน
มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน สวนตะไคร้-ม่วงตารศ
17 บ่อ เชื่อมท่อระบายน้ํา

เดิม ลงสู่คลองเจดีย์-
บูชา (ระบายน้ําไป
ทิศใต้) หมู่ที่ 1

11 โครงการก่อสร้างรางระบายดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ํา 35,000 บริเวณหน้าอาคาร กองช่าง
น้ํา ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4
12 โครงการวางท่อระบายน้ํา ดําเนินการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 368,000 เริ่มจากท่อลอด กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 Ø 0.40 เมตร ยาว 230 เมตร ระบายน้ํา ค.ส.ล.เดิม
มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน ถึงบริเวณหน้าที่ดิน
23 บ่อ นายวิเชียร เปี่ยมคล้า

หมู่ที่ 7

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

13 โครงการวางท่อระบายน้ํา ดําเนินการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 494,000 เริ่มจากท่อระบายน้ํา กองช่าง
ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 Ø 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร มี (จ่ายขาด เดิม เลียบถนน

บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จาํนวน เงินสะสม) ม่วงตารศ-สวนตะไคร้
18 บ่อ บริเวณที่ดิน

คุณณรงค์ รุ่งเรือง 
ถึงบริเวณที่ดิน
คุณประไพ ไพบูลย์
หมู่ที่ 7

รวม 13 3,677,000

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการวางท่อเมนประปา ดําเนินการวางท่อเมนประปา 244,000 เริ่มจากท่อเมนประปา กองช่าง
หมู่ที่ 2, 6 HDPE.PN 10 ขนาด Ø 63 ม.ม. เดิม บริเวณหน้าบริษัท

(2 นิ้ว) ความยาว 815 เมตร TOT  ถึงบริเวณที่ดิน
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม นางไน้  ใจสงเคราะห์ 
ความร้อน) หมู่ที่ 2, 6

2 โครงการวางท่อเมนประปา ดําเนินการวางท่อเมนประปา 106,500 ช่วงที่ 1  เริ่มจากท่อ กองช่าง
หมู่ที่ 4 HDPE.PN 10 ขนาด Ø 63 ม.ม. เมนประปาเดิม 

(2 นิ้ว) จํานวน 2 ช่วง บริเวณหน้าร้านโอเค 
ช่วงที่ 1 ความยาว 140 เมตร บิวตี้  ถึงบริเวณที่ดิน
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม นางสาวบังอร 
ความร้อน) แสงประเสริฐ
ช่วงที่ 2 ความยาว 215 เมตร ช่วงที่ 2  เริ่มจากท่อ
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม เมนประปาเดิมบริเวณ
ความร้อน) ข้างร้านตี๋มอเตอร์ไซค์

ถึงสุดเขตหมู่ที่ 4 

     1.2 แผนงานการพาณิชย์

     รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ที่ โครงการ



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3 โครงการวางท่อเมนประปา ดําเนินการวางท่อเมนประปา 196,000 เริ่มจากท่อเมน กองช่าง
หมู่ที่ 5 HDPE.PN 10 ขนาด Ø 63 ม.ม. ประปาเดิม บริเวณ

(2 นิ้ว) ความยาว 655 เมตร หน้าบ้าน ผญ.พิบูลย์
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม ถงึบ้านนายสมคิด 
ความร้อน) ภูศรี หมู่ที่ 5

4 โครงการวางท่อเมนประปา ดําเนินการวางท่อเมนประปา 394,000 เริ่มจากท่อเมน กองช่าง
หมู่ที่ 6, 8 HDPE.PN 10 ขนาด Ø 90 ม.ม. ประปาเดิม หน้าบ้าน

(3 นิ้ว) ความยาว 985 เมตร ผิวอ่อน ถึงบริเวณ
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม หน้าร้านชานที-
ความร้อน) การเกษตร หมู่ที่ 6,

8

รวม 4 940,500

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริมอาชีพให้
กับประชาชน (กลุ่มสตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนที่สนใจ)

1) โครงการส่งเสริมอาชีพ ดําเนินการอบรมส่งเสริมอาชีพ 45,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
สตรีตําบลวังตะกู สตรีตําบลวังตะกู โดยให้ความรู้ด้าน บริหารส่วนตําบล ปลัด

อาชีพตามความถนัด ตามความ วังตะกู
ต้องการของคนในชุมชน เพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพ บํารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุ่มสตรี และประชาชน

ที่

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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) โครงการอบรมอาชีพ ดําเนินการอบรมอาชีพเกี่ยวกับการ 20,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ความรู้แก่ บริหารส่วนตําบล ปลัด

ประชาชนที่สนใจ เพื่อให้ประชาชน วังตะกู
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

รวม 1 65,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริมและ ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนา 40,000 ภายในตําบลวังตะกู กอง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน การท่องเที่ยวโดยชุมชน เสริมสร้าง การศึกษา
ชุมชน ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ ศาสนา และ

ท่องเที่ยวในชุมชน ศึกษา สํารวจ วัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสร้าง
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รวม 1 40,000

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร
1) โครงการส่งเสริมการ ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ปลูกพืชผักสวนครัวใน เกษตรกร และประชาชน ให้มีความรู้ บริหารส่วนตําบล ปลัด
ครัวเรือน ในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวใน วังตะกู

ครัวเรือน เพื่อให้สามารถมีรายได้
เพียงพอ และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2) โครงการส่งเสริมการ ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ผลิตสมุนไพรเบื้องต้นและ เกษตรกร และประชาชน ให้มีความรู้ บริหารส่วนตําบล ปลัด
กําจัดศัตรูพืช ในเรื่องพืชผักสมุนไพร และส่งเสริม วังตะกู

ให้ปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน

     2.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3) โครงการส่งเสริม ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
เกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย เกษตรกร และประชาชน ให้มีความรู้ บริหารส่วนตําบล ปลัด

เรื่องของเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง วังตะกู
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และมรีายได้เลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 15,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ บริหารส่วนตําบล ปลัด
การเกษตร สนใจ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ วังตะกู

ทางการเกษตร เพื่อให้มีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ และมีรายได้
เลี้ยงตนเองและครอบครัว

3 โครงการร่วมตามแนวคิด ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 50,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจใน บริหารส่วนตาํบล ปลัด

การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ วังตะกู
พอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น

รวม 3 95,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดําเนินการรณรงค์ และประชา- 90,000 คลองเจดีย์บูชา กอง
พัฒนาคลองเจดีย์บูชา สัมพันธ์ให้ความรู้ และปลูกจิต คลองวังตะกู และ สาธารณสุข
และคลองวังตะกู สํานึกให้กับประชาชน ให้มีส่วน คลองสาขา ในพื้นที่ และ

ร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ตําบลวังตะกู สิ่งแวดล้อม
คลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพ
คลองเจดีย์บูชา และคลองสาขา ให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล
และให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ใน
การร่วมอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู

     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนา ดําเนินการรณรงค์ และประชา- 60,000 ภายในตําบลวังตะกู กอง
การจัดการขยะมูลฝอย สัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัด สาธารณสุข
“ธนาคารขยะชุมชน” การขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิ- และ
ตําบลวังตะกู ภาพในการบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม

มูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมูลฝอย และการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
บูรณาการความร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

3 โครงการส่งเสริมการมี ดําเนินการภายใต้แผนงานหลัก 399,280 หมู่ที่ 2, 7 กอง
ส่วนร่วมของชุมชนในการ ทั้ง 4 แผนงาน โดยมีวิธีการ (เงินอุดหนุน ตําบลวังตะกู สาธารณสุข
คัดแยกขยะที่ต้นทาง ดําเนินงานดังนี้ จากกองทุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ

  1) ดําเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม) วัดวังตะกู หมู่ที่ 2 สิ่งแวดล้อม
     การคัดแยกขยะ / จัดทําป้าย
     ประชาสัมพันธ์ / จัดทําจุด
     รวบรวมขยะ ให้เพียงพอ

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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) ส่งเสริมให้แต่ละบ้านมีพื้นที่จัด
    ทําถังขยะอินทรีย์ / ส่งเสริมการ
    จัดทําธนาคารขยะ / จัดทําจุด
    รวบรวมขยะอันตรายประจํา
    หมู่บ้าน / กําหนดวันสําหรับ
    การรวบรวมขยะแต่ละประเภท
 3) ให้ระบุกระบวนการ วิธีการใน
    การจัดการขยะที่ต้นทาง ของแต่
    กลุ่มเป้าหมาย / กําหนดวัน
    สําหรับการรวบรวมขยะแต่ละ
    ประเภท
 4) ประสาน อสม. ในการติดตาม
    ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
    ผลโครงการที่กําหนด / รวบรวม
    ปัญหา อุปสรรค รายงานให้
    ผู้บริหารทราบ เพื่อปรับปรุง
    แก้ไข
 5) ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก-
เล็กวัดวังตะกูเพื่อทําเป็นธนาคารขยะ

รวม 3 549,280

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10,000 ภายในตําบลวังตะกู สํานักงาน
พระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ อาสาปลูกป่า ปลัด

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตรยิ์ และสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตําบล

รวม 1 10,000

     3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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. ดําเนินการจัดฝึกอบรม สมาชิก 30,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
อปพร. ใหม่ และฝึกทบทวนให้กับ บริหารส่วนตําบล ปลัด
สมาชิก อปพร. ที่ได้รับการฝึกมา วังตะกู
แล้ว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ

2 โครงการฝึกอบรมการ ดําเนินการจัดฝึกอบรมการป้องกัน 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย ให้กับพนักงาน บริหารส่วนตําบล ปลัด

ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ วังตะกู
สมาชิกสภา อบต. เพื่อเตรียมความ
พร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้
ให้เกิดความชํานาญ และทราบถึง
วิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3 โครงการระวังป้องกันและ 1. ดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย 10,000 บริเวณหน้าสํานักงาน สํานักงาน
ลดอุบัติเหตุทางถนน แห่งรัฐ ในการระวังป้องกันและลด ขนส่งจังหวัดนครปฐม ปลัด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล หมู่ที่ 8 ต.วังตะกู
สําคัญ อํานวยความสะดวกแก่
ผู้สัญจรไปมา โดยบูรณาการร่วม
กับหน่วยงานอื่นๆ ตามเหมาะสม
2. สนับสนุนการดําเนินการตรวจหา
สารเสพติด ตรวจจับปริมาณแอล-
กอฮอล์สําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ
3. ดําเนินการจัดทําป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ ฯลฯ

4 โครงการติดตั้งหัวจ่ายน้ํา ดําเนินการติดตั้งหัวจ่ายน้ําดับเพลิง 100,000 จุดที่ 1 ริมถนน สํานักงาน
ดับเพลิง ขนาด 4 x 4 x 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ มาลัยแมน บริเวณ ปลัด

ในเขตพื้นที่ตําบลวังตะกู  จํานวน คอสะพานฝั่งตรงข้าม
2 จุด บริษัท TOT หมู่ที่ 6

จุดที่ 2 ริมถนน
ซอยลานกีฬา
หมู่ที่ 8

รวม 4 150,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค ดําเนินการสํารวจประชากรสุนัข / 23,200 หมู่ที่ 1 - 8 กอง
คนปลอดภัยจากโรค แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตําบลวังตะกู สาธารณสุข
พิษสุนัขบ้า (ค่าสํารวจตัวละ 6 บาท) และจัดซื้อ และ

วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อ สิ่งแวดล้อม
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(ตัวละ 30 บาท)

2 อุดหนุนสําหรับการ ดําเนินการตามแนวทางโครงการ 160,000 หมู่ที่ 1 - 8 กอง
ดําเนินงานตามแนวทาง พระราชดําริด้านสาธารณสุข  ตําบลวังตะกู สาธารณสุข
โครงการพระราชดําริ โดยดําเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา และ
ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข ในหมู่บ้าน จํานวน 8 สิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท

รวม 2 183,200

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

     4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ด้านการพัฒนาสตรีและ กลุ่มสตรี และประชาชนที่สนใจ บริหารส่วนตําบล ปลัด
ครอบครัว เพื่อต้องการให้สตรีมีภาวะผู้นํา วังตะกู

และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ ให้
ความรู้แก่ครอบครัวในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาครอบครัว เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2 โครงการป้องกันและแก้ไข 1. ดําเนินการจัดโครงการป้องกัน 20,000 ภายในตําบลวังตะกู, สํานักงาน
ปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย สถานศึกษาในพื้นที่ ปลัด

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ ตําบลวังตะกู
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น 
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
2. ดําเนินกิจกรรมบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติด / ผู้เสพยาเสพติด
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ ดําเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูง 20,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ผู้สูงอายุ อายุตําบลวังตะกู โดยให้ความรู้ด้าน บริหารส่วนตําบล ปลัด

อาชีพตามความถนัด ตามความ วังตะกู
ต้องการของคนในชุมชน เพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพ สามารถพัฒนา
ฝีมือแรงงานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อให้มี
รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต

รวม 3 50,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬาและ ดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 70,000 สนามฟุตบอล กอง
นันทนาการสําหรับ และนันทนาการ ระดับหมู่บ้าน หน้าที่ทําการองค์การ การศึกษา
ประชาชน เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย ทั้ง บริหารส่วนตําบล ศาสนา และ

ทางร่างกายและจิตใจ ป้องกัน วังตะกู วัฒนธรรม
ปัญหายาเสพติดการปฎิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

รวม 1 70,000

     4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการสนับสนุนงบ ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ 8,037,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ประมาณเพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ บริหารส่วนตําบล ปลัด
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง วังตะกู
โรคเอดส์ (ได้รับแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ)

ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ 1,056,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิ บริหารส่วนตําบล ปลัด
จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบ วังตะกู
ที่เกี่ยวข้อง (800 บาท/คน/เดือน)

ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ 12,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิจะได้รับ บริหารส่วนตําบล ปลัด
เบี้ยยังชีพ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง วังตะกู
(500 บาท/คน/เดือน)

     4.5 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 50,000 หมู่ที่ 1 - 8 สํานักงาน
จราจร จราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ตําบลวังตะกู ปลัด

โดยตรง  เช่น  การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยม-
หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง-
จราจร  กระบองไฟจราจร
กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร
ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น

3 โครงการสนับสนุนงบ ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ 220,000 องค์การบริหาร กอง
ประมาณสมทบกองทุน สมทบให้กับกองทุนหลักประกัน ส่วนตําบลวังตะกู สาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล วังตะกู (ตามเกณฑ์การสมทบจาก สิ่งแวดล้อม
วังตะกู (สปสช.) สปสช.) เพื่อการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพ
ดีถ้วนหน้า โดยจ่ายเป็นค่าดําเนิน
กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
พยาบาลปฐมภูมิ และการฟื้นฟูสภาพ

รวม 3 9,375,000

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการอาหารกลางวัน ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับ 372,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้ ในสังกัด อบต.วังตะกู การศึกษา

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา และ
ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน วัฒนธรรม
จํานวน 245 วัน

2 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร ดําเนินการอุดหนุนค่าอาหาร 1,640,000 โรงเรียนวัดวังตะกู กอง
กลางวันโรงเรียนวัดวังตะกู กลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก การศึกษา

ป.1 - ป.6  โรงเรียนวัดวังตะกู ศาสนา และ
ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน วัฒนธรรม
จํานวน 200 วัน

3 ค่าจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ 129,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
(รายหัว) เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังตะกู การศึกษา

ในอัตราคนละ 1,700 บาท/คน ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

     5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ 51,980 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ศึกษา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังตะกู การศึกษา

ดังนี้ ศาสนา และ
  1) ค่าหนังสือเรียน วัฒนธรรม
     อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี 
  2) ค่าอุปกรณ์การเรียน
     อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี
  3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
     อัตราคนละ 300 บาท/คน/ปี
  4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี

5 โครงการจัดซื้ออาหาร ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 931,274 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
เสริม (นม) ศูนย์พัฒนา ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา วัดวังตะกู หมู่ที่ 2, 4 การศึกษา
เด็กเล็ก เด็กเล็กวัดวังตะกู จํานวน 260 วัน ศาสนา และ

วัฒนธรรม
โครงการจัดซื้ออาหาร ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู
เสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดวังตะกู วัดวังตะกู จํานวน 260 วัน

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

6 โครงการอบรมเชิง ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 30,000 ที่ทําการองค์การ กอง
ปฏิบัติการ “ทักษะภาษา เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน บริหารส่วนตําบล การศึกษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร" ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วังตะกู ศาสนา และ

ให้กับบุคลากร เด็ก เยาวชน วัฒนธรรม
ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทาง
การศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

7 โครงการชุมชนรักการอ่าน ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง 20,000 ที่ทําการองค์การ กอง
ส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน สร้าง บริหารส่วนตําบล การศึกษา
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต วังตะกู ศาสนา และ

วัฒนธรรม
8 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะ 40,000 ที่ทําการองค์การ กอง

เด็กและเยาวชน สู่ยคุ ชีวิตเด็กและเยาวชน สู่ยุคไทยแลนด์ บริหารส่วนตําบล การศึกษา
ไทยแลนด์ 4.0 4.0 เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและ วังตะกู ศาสนา และ

เยาวชน ได้พัฒนาตนเองทั้งด้าน วัฒนธรรม
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา การมีส่วนร่วม
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

9 โครงการส่งเสริมการเรียน ดําเนินการจัดโครงการส่งเสริม 30,000 ที่ทําการองค์การ กอง
การสอนภาษาจีน การเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อ บริหารส่วนตําบล การศึกษา

พัฒนา เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร วังตะกู ศาสนา และ
ด้านภาษาจีน ให้กับบุคลากร เด็ก วัฒนธรรม
เยาวชน ประชาชน และผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษา ให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานได้

10 โครงการปรับปรุงอาคาร ดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ 480,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 การศึกษา
วัดวังตะกู จํานวน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้ ศาสนา และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ม.2 วัฒนธรรม
ปูพื้นแผ่นพื้นยางพารา รูปจิ๊กซอร์ 
หนา 7 มม. พร้อมติดตั้ง รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ม.4
ปูพื้นแผ่นพื้นยางพารา รูปจิ๊กซอร์
หนา 7 มม. พร้อมติดตั้ง รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตร

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

11 โครงการต่อเติมรั้วศูนย์ ดําเนินการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนา 120,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู เด็กเล็กวัดวังตะกู หมู่ที่ 2  วัดวังตะกู หมู่ที่ 2 การศึกษา
หมู่ที่ 2 ความยาว 74.50 เมตร ศาสนา และ

12 โครงการก่อสร้างหลังคา ดําเนินการก่อสร้างหลังคาคลุม 147,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
คลุมเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม บริเวณอาคาร หมู่ที่ 4 การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ศาสนา และ
กว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร มีพื้นที่ วัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร

รวม 12 3,991,854

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจาํนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.1 แผนงานการศึกษา



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม
สืบสาน กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และ
วันสําคัญของชาติ
1) โครงการจัดงานวันเฉลิม ดําเนินการจัดงานวันเฉลิม 100,000 ที่ทําการองค์การ กอง
พระชนมพรรษาพระบาท พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ บริหารส่วนตําบล การศึกษา
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วังตะกู ศาสนา และ
รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 28 กรกฎาคม ประจําปี 2563 วัฒนธรรม
ประจําปี 2563 โดยจัดกิจกรรมถวายพระพร และ

กิจกรรมอื่นๆ

     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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) โครงการจัดงานวันเฉลิม ดําเนินการจัดงานวันเฉลิม 50,000 ที่ทําการองค์การ กอง
พระชนมพรรษา พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บริหารส่วนตําบล การศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี วังตะกู ศาสนา และ
พัชรสุธาพิมลลักษณ โดยจัดกิจกรรมถวายพระพร และ วัฒนธรรม
พระบรมราชินี กิจกรรมอื่นๆ

3) โครงการจัดงานวันแม่ ดําเนินการจัดงานวันเฉลิม 20,000 วัดวังตะกู กอง
แห่งชาติ พระชนมพรรษาสมเด็จ การศึกษา

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ศาสนา และ
12 สิงหาคม ประจําปี 2563 วัฒนธรรม
โดยจัดกิจกรรมถวายพระพร และ
กิจกรรมอื่นๆ

4) โครงการจัดงานวันพ่อ ดําเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อ 20,000 วัดวังตะกู กอง
แห่งชาติ แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมที่เป็น การศึกษา

การปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชน ศาสนา และ
รักท้องถิ่น รักบ้านเกิดของตนเอง วัฒนธรรม
และแสดงออกซึ่งความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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) โครงการสืบสาน ดําเนินการจัดโครงการสืบสาน 40,000 วัดวังตะกู กอง
ประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูง ประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ โดย การศึกษา
อายุ จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา การ ศาสนา และ

รดน้ําดําหัวขอพร การประกวด วัฒนธรรม
กิจกรรมกีฬา ประเพณีกิจกรรม
การรื่นเริง ฯลฯ โดยดําเนินการ
ร่วมกับวัดวังตะกู สถานศึกษา 
สภาวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบล

6) โครงการสืบสาน ดําเนินการจัดโครงการสืบสาน 60,000 วัดวังตะกู กอง
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง โดย การศึกษา

ดําเนินการร่วมกับวัดวังตะกู  ศาสนา และ
สถานศึกษา และ สภาวัฒนธรรม วัฒนธรรม

2 โครงการส่งเสริมทักษะ ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรม 50,000 สนามฟุตบอล กอง
ทางการกีฬาและการ เชิงปฏิบัติการให้เด็ก เยาวชน หน้าที่ทําการองค์การ การศึกษา
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ประชาชนผู้สนใจ ให้มีทักษะที่ บริหารส่วนตําบล ศาสนา และ

ถูกต้องในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนา วังตะกู วัฒนธรรม
สุขภาพพลานามัย

รวม 2 340,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการสถานที่ทํางาน ดําเนินการจัดโครงการสถานที่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
น่าอยู่ น่าทํางาน ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (Happy บริหารส่วนตําบล ปลัด
(Happy and Healthy and Healthy Workplace) เพื่อ วังตะกู
Workplace) สุขภาพและความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดี 
เกิดความรัก ความสามัคคี ในการ
ทํางานเป็นทีม ให้กับพนักงาน
และลูกจ้าง

2 โครงการกิจกรรม 5ส. ดําเนินการจัดโครงการกิจกรรม 5ส. 5,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร บริหารส่วนตําบล ปลัด
บริหารงาน งานองค์กร และเสริมสร้างวินัยการ วังตะกู

ทํางานที่ดีให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้าง

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3 โครงการฝึกอบรมการ ดําเนินการจัดอบรมการปฏิบัติงาน 5,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามแนวทางพระราชดํารัส และ บริหารส่วนตําบล ปลัด
พระราชดํารัส กิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญ วังตะกู

ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติและความสามัคคี 
เพื่อปลูกจิตสํานักให้กับพนักงาน 
ลูกจ้าง และประชาชนผู้ที่สนใจ
น้อมนําพระราชดํารัสมาเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน

4 โครงการปรับปรุงอาคาร ดําเนินการปรับปรุงอาคาร 345,000 อาคารอเนกประสงค์ สํานักงาน
อเนกประสงค์ (อาคาร เอนกประสงค์ (อาคารพระราช- (อาคารพระราช- ปลัด
พระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์)) คุณาภรณ์ (ชุณห์)) คุณาภรณ์ (ชุณห์))

ขนาดกว้าง  7.50  เมตร บริเวณข้างที่ทําการ 
ยาว  14.00  เมตร อบต.วังตะกู

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงห้องประชุม 490,000 ห้องประชุม ชั้น 2 สํานักงาน
ห้องประชุม ชั้น 2 ชั้น 2 อาคารที่ทําการ อบต.วังตะกู อาคารที่ทําการ ปลัด
อาคารที่ทําการ อบต. พื้นที่ 126 ตารางเมตร อบต.วังตะกู
วังตะกู

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี 300,000 กองคลัง กองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบ อบต.วังตะกู
ด้วยระบบสารสนเทศ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
ทางภูมิศาสตร์ (GIS)

รวม 6 1,155,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุงที่ทําการ ดําเนินการปรับปรุงที่ทําการฯ 465,000 ด้านหลังห้อง กองช่าง
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 โดยต่อเติม ขยาย ด้านหลัง กองสาธารณสุขฯ

ห้องกองสาธารณสุขฯ และ และห้องสํานักงาน
ห้องสํานักปลัด  กว้าง 4.50 เมตร ปลัด อาคารที่ทําการ
ยาว 9.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า อบต.วังตะกู
40.50 ตร.ม.

2 งานปรับปรุงซ่อมแซม ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา 200,000 ห้องน้ํา ห้องส้วม กองช่าง
ห้องน้ํา ห้องส้วม หมู่ที่ 4 ห้องส้วม ของอาคารโรงจอดรถ อาคารโรงจอดรถ

และของอาคารที่ทําการ และอาคารที่ทําการ
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 อบต.วังตะกู

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ ดําเนินการปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ 300,000 กองสาธารณสุขฯ กอง
รถยนต์บรรทุกขยะเพื่อ บรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.วังตะกู สาธารณสุข
ใช้เป็นรถบรรทุกอเนก- 005-43-0001 หมายเลขทะเบียน และ
ประสงค์ 85-2995 นครปฐม สิ่งแวดล้อม

เป็นรถบรรทุกเอนกประสงค์
โดยการยกตัวถังเก่าลง ติดตั้ง
กระบะเหล็กแผงข้างเปิดได้  ขนาด
2,300 x 4,000 x 600 มิลลิเมตร

รวม 3 965,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการจัดเวทีประชาคม ดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 50,000 หมู่ที่ 1 - 8 สํานักงาน
หมู่บ้าน/ตําบล / ตําบล โดยการจัดประชุมเชิง ตําบลวังตะกู ปลัด

ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาํ
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
การพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้ให้
กับผู้นําชุมชน และการสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน  และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวม 1 50,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 การจัดทําประมาณการ   1) สํารองจ่าย 250,000 องค์การบริหาร สํานักงาน
ประเภทเงินสํารองจ่าย ดําเนินการตั้งงบประมาณเพื่อ ส่วนตําบลวังตะกู ปลัด
และ ประเภทเงินสมทบ ช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญ ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
(กบท.) ส่วนรวมเท่านั้น
  

  2) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ 357,500 องค์การบริหาร สํานักงาน
     บํานาญข้าราชการส่วน ส่วนตําบลวังตะกู ปลัด
     ท้องถิ่น (กบท.)

  ดําเนินการส่งเงินสมทบกองทุน
     บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
     ท้องถิ่น (กบท.)
    

รวม 1 607,500

     6.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจาํนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 ชุดรับแขก ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 30,000 บริเวณโถงหน้า สํานักงาน
จํานวน 1 ชุด ห้องธุรการ ปลัด

อบต.วังตะกู
2 โต๊ะกราบพระพร้อม โต๊ะกราบพระพร้อมที่รองเข่าไม้สัก 6,800 อบต.วังตะกู สํานักงาน

ที่รองเขา่ ขนาด 10 นิ้ว  จํานวน 2 ชุด ปลัด
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 3,400 บาท

3 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จํานวน 85,800 ติดตั้งที่ห้องจัดเก็บ กองคลัง
แบบแขวน 3 เครื่อง เครื่องละ 28,600  บาท รายได้ 1 เครื่อง
จํานวน 3 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้ ห้องกองคลัง ส่วน

- ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู ที่ต่อเติม 2 เครื่อง
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่า อบต.วังตะกู
ติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2561

4 โต๊ะทํางาน ระดับ โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - ชํานาญ 4,900 กองคลัง กองคลัง
ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน / งาน / ปฏิบัติการ - ชํานาญการ  อบต.วังตะกู
ปฏิบัติการ - ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้

  1) ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี กันน้ํา
     และรอยขีดข่วน 
  2) มีลิ้นชัก 2 ฝั่ง
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x
     สูง) 150 x 75 x 75 ซม. 

รวม 4      127,500

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โต๊ะทํางาน ระดับ โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - ชํานาญ 9,800 กองสาธารณสุข กอง
ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน / งาน / ปฏิบัติการ - ชํานาญการ และสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
ปฏิบัติการ - ชํานาญการ จํานวน 2 ตัว ตัวละ 4,900 บาท อบต.วังตะกู และ
จํานวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ สิ่งแวดล้อม

  1) ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี กันน้ํา
     และรอยขีดข่วน
  2) กระจกหนา 6 ม.ม. และมีลิ้นชัก
  3) ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้าง x 
     ยาว x สูง) 150 x 75 x 75 ซม.

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

     1.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรบัที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 เก้าอี้ทํางาน ระดับ เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - 6,400 กองสาธารณสุข กอง
ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน / ชํานาญงาน / ปฏิบัติการ-ชํานาญการ และสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
ปฏิบัติการ - ชํานาญการ จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,200 บาท อบต.วังตะกู และ
จํานวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ สิ่งแวดล้อม

  1) พนักพิงและที่นั่งหุ้มหนัง
     สังเคราะห์
  2) ที่วางแขนผลิตจากวัสดุขึ้นรูป
  3) โครงขาเหล็ก 5 แฉก 
     สามารถหมุนได้รอบตัว
  4) ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting
  5) ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้าง x  
     ยาว x สูง) 59 x 63 x 100 ซม.

รวม 2 16,200

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โต๊ะทํางาน โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 9,800 กองช่าง กองช่าง
จํานวน 2 ตัว 4,900 บาท อบต.วังตะกู

รายละเอียดดังนี้
  1) มีลิ้นชัก 2 ฝั่ง
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า  
     150 x 75 x 75 ซม.
  3) ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี กันน้ํา
     และรอยขีดข่วน

     1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 เก้าอี้ทํางาน เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 7,400 กองช่าง กองช่าง
จํานวน 2 ตัว 3,700 บาท อบต.วังตะกู

รายละเอียดดังนี้
  1) พนักพิงและที่นั่งหุ้มหนัง
     สังเคราะห์
  2) ที่วางแขนผลิตจากวสัดุขึ้นรูป
  3) โครงขาเหล็ก 5 แฉก 
     สามารถหมุนได้รอบตัว
  4) ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting
  5) ขนาดไม่น้อยกว่า  59 x 63 x
     100 ซม.

รวม 2 17,200

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 715,000 กองช่าง กองช่าง
จํานวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 อบต.วังตะกู

ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  1) มีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 1 ตัน
  2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับ
     นั่งหรือเก็บของได้
  3) เป็นกระบะสําเร็จรูป
  4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2561

รวม 1 715,000

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400 กองสาธารณสุข กอง
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ อบต.วังตะกู และ
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายใน สิ่งแวดล้อม
     ขั้นต่ํา
  2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ
     เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
     แห่งประเทศไทย
  3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้
     พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
     ไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการ
     พิจารณาด้านราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2561

รวม 1 9,400

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภณัฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 ล้อวัดระยะทางชนิด ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม 9,500 กองช่าง กองช่าง
เดินตาม จํานวน 1 เครื่อง อบต.วังตะกู
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

  1) โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุ
     พลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง 
     มีเส้นรอบวง 1 เมตร
  2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 
     32 เซนติเมตร
  3) โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับ
     เก็บได้ 2 ท่อน พร้อมตัวล็อคยึด
     เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
  4) มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับ 
     พร้อมหูหิ้ว
  5) มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
  6) มีขาตั้งสามารถพับเก็บได้

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

  7) สามารถแสดงผลการวัดระยะทาง
     ได้ 9,999.9 เมตร
  8) มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร 
     แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง
     หน่วยเมตร เซนติเมตร เดซิเมตร
  9) มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็น
     ศูนย์ ที่มือจับ และที่มาตรวัด
  10) สามารถวัดระยะไดท้ั้งระบบ
       เดินหน้าและถอยหลัง
  11) มีถุงบรรจุล้อ

รวม 1 9,500

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 44,000 กองคลัง กองคลัง
งานประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ อบต.วังตะกู
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท

ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 5,200 กองคลัง กองคลัง
LED ขาวดํา (18 หน้า / (18 หน้า / นาที) จํานวน 2 เครื่อง อบต.วังตะกู
นาที) เครื่องละ 2,600 บาท
จํานวน 2 เครื่อง ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 กองคลัง กองคลัง
800 VA จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 อบต.วังตะกู
จํานวน 2 เครื่อง บาท

ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืนมีนาคม 2562

รวม 3 54,200

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 8,600 กองการศึกษา กอง
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศาสนา และ การศึกษา
(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 วัฒนธรรม ศาสนา และ
จํานวน 2 เครื่อง บาท อบต.วังตะกู วัฒนธรรม

ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

รวม 1 8,600

     5.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 30,000 กองช่าง กองช่าง
งานประมวลผล แบบที่ 2 ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ อบต.วังตะกู
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 6,300 กองช่าง กองช่าง
(Inkjet Printer) สําหรับ Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 อบต.วังตะกู
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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.

3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 กองช่าง กองช่าง
800 VA จํานวน 1 เครื่อง อบต.วังตะกู
จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

รวม 3 38,800

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
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