
แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.67 470,000 2.65

รวม 2 2.67 470,000 2.65 สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว กองคลัง

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 7 9.33 1,630,000         13.69 กองช่าง

รวม 7 9.33 1,630,000 9.19 กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ กองสวัสดิการฯ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - กองสาธารณสุขฯ

1.4 แผนงานสาธารณสุข 9 12.00 190,000           0.25

รวม 9 12.00 190,000 0.25
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์

**********************************



แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

1.1 แผนงานบริหางานทั่วไป 12 16.00 1,320,500          7.44

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 6.67 285,000            1.61

1.3 แผนงานการศึกษา 9 12.00 4,326,910          24.38 สํานักปลัด

1.4 แผนงานสาธารณสุข 8 10.67 160,000            0.90 กองคลัง

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.67 20,000              0.11 กองช่าง

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.33 140,000            0.79 กองการศึกษาฯ

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 6.67 70,000              0.39 กองสวัสดิการฯ

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 12.00 510,000            2.87 กองสาธารณสุขฯ

1.9 แผนงานงบกลาง 6 8.00 8,623,909          48.60

รวม 57 76.00 15,456,319 87.10

รวมทั้งสิ้น 75 100 17,746,319 100

หมายเหตุ     - มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   จํานวน 759 โครงการ

                    - งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564  คือ 40,070,900 บาท  

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์

**********************************
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีต ดําเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ํา 250,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

สายโป่งสะเดา หมู่ที่ 4 คอนกรีต ขนาดปากคลองกว้าง บ้านโป่งตาเพชร

1.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.30

เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.07

เมตร ลาดเอียง 1 : 1 ตามรูปแบบ

และรายการที่ อบต.วังจันทร์

กําหนด

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณอ่างเก็บน้ํา ดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล 220,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

หนองสะแกตะวันตก หมู่ที่ 5 บริเวณอ่างเก็บน้ําหนองสะแก บ้านหนองสะแก

ตะวันตก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ้ว ตามรูปแบบและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด

รวม 2 โครงการ 470,000
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ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 52

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 54

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ดําเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร 144,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 13/1 หมู่ที่ 2 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง บ้านหนองมะกอก

3 เมตร ยาว 91 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

273 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

รายการที่ อบต.วังจันทร์กําหนด

2 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดําเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร 185,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

ซอย 8/1 หมู่ที่ 2 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง บ้านหนองมะกอก

3.50 เมตร ยาว 100 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

350 ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการที่ อบต.วังจันทร์

กําหนด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 52

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 53



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ดําเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร 285,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 20 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 บ้านวังจันทร์

(ช่วงที่ 2) ระยะที่ 1 ขนาดกว้าง

3.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา

0.15 เมตร ระยะที่ 2 ขนาดกว้าง

3 เมตร ยาว 85 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 517.50

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา

จํานวน 1 แห่ง ตามรูปแบบและ

รายการที่ อบต.วังจันทร์กําหนด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
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ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 53

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ดําเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร 254,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบ้านเจ็ดหลัง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน บ้านทุ่งเคล็ด

(ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 8 เจ็ดหลัง (ช่วงที่ 5) ขนาดกว้าง

4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด

15

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 53

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ดําเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร 254,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก - ห้วยยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน บ้านหนองจิก

(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 หนองจิก - ห้วยยาง (ช่วงที่ 1) 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า

480 ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการที่ อบต.วังจันทร์กําหนด ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 54

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ดําเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร 254,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก สายห้วยกระบอก (ตอนล่าง) คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกระบอก บ้านสระยายนนท์

ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7 (ตอนล่าง) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง

3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 54

16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ดําเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร 254,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยสระเก็บน้ําหนองกระทุ่ม คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสระเก็บน้ํา บ้านซ่อง

หมู่ที่ 1 หนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง 3 เมตร

ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

17

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.

วังจันทร์กําหนด

รวม 7 โครงการ 1,630,000

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 54
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

     1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 Big Cleaning Day 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 20,000 หมู่ที่ 1 - 8 กองสาธารณสุขฯ

Big Cleaning Day ตําบลวังจันทร์

2. ทําความสะอาดพื้นที่ตําบล

วังจันทร์ ทั้ง 8 หมู่บ้าน

2 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 5,000 หมู่ที่ 1 - 8 กองสาธารณสุขฯ

2. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ตําบลวังจันทร์

ทรัพยากร เช่น การปลูกต้นไม้

ในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ

3 รณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ 1. จัดโครงการรณรงค์การลด 5,000 หมู่ที่ 1 - 8 กองสาธารณสุขฯ

ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุอาหาร ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก ตําบลวังจันทร์

และโฟมการบรรจุอาหาร

2. ลดอัตราการใช้ถุงพลาสติก

และกล่องโฟมการบรรจุอาหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 35

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 36

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 37



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

     1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 10,000 นักเรียนในเขต กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. จัดอบรมโครงการ ตําบลวังจันทร์

5 สร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 10,000 นักเรียนในเขต กองสาธารณสุขฯ

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ตําบลวังจันทร์

อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด

โครงการในการจัดการอบรม

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะ

รีไซเคิล

19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 37

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 38



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

     1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 1. ประชาสัมพันธ์การป้องกัน 90,000 หมู่ที่ 1 - 8 กองสาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ โรคพิษสุนัขบ้า ตําบลวังจันทร์

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ 2. จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัคซีน

เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 3. ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว

7 อบรมและป้องกันโรคเอดส์ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 10,000 หมู่ที่ 1 - 8 กองสาธารณสุขฯ

และป้องกันโรคเอดส์ ตําบลวังจันทร์

2. จัดการอบรมและป้องกัน

โรคเอดส์

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 39

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 40



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

     1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

8 จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 10,000 ที่ทําการปกครอง กองสาธารณสุขฯ

ที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอแก่งกระจาน

แก่งกระจาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดกิจกรรม

9 เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสาน 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 30,000 ที่ทําการปกครอง กองสาธารณสุขฯ

พลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) ที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอแก่งกระจาน

อําเภอแก่งกระจาน แก่งกระจาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดกิจกรรม

2. ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

พัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลัง

แผ่นดินฯ ได้รับความรู้
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



รวม 9 โครงการ 190,000

22



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 350,000 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 สํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตําบลวังจันทร์ (งานธุรการ)

องค์การบริหารส่วนตําบล ตําบลและผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนตําบล ตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกําหนด

๒ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 5,000 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 สํานักปลัด

แสดงความคิดเห็นในการพัฒนา ตําบลวังจันทร์ (งานธุรการ)

หมู่บ้านและตําบลและเพื่อให้

ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ

ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

3 จัดทําหนังสือรายงานกิจการองค์การ จัดทําหนังสือรายงานกิจการของ 47,500 อบต.วังจันทร์ สํานักปลัด

บริหารส่วนตําบลวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ (งานประชาสัมพันธ์)

23

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 7

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 6

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 20,000 อบต.วังจันทร์ สํานักปลัด

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า (งานธุรการ)

เจ้าอยู่หัว

5 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็พระนางเจ้า จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 50,000 อบต.วังจันทร์ สํานักปลัด

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า (งานธุรการ)

พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่

แห่งชาติ

6 ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จัดทําโครงการปกป้องสถาบัน 10,000 อบต.วังจันทร์ สํานักปลัด

สําคัญของชาติ (งานธุรการ)

7 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 20,000 อบต.วังจันทร์ สํานักปลัด

พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม (งานธุรการ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 8

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 7

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 8



ราชินี

24

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

8 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 3,000 ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด

กฎหมาย ตําบลวังจันทร์ (งานกฎหมาย)

๙ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 100,000 อบต.วังจันทร์ สํานักปลัด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. (งานบุคลากร)

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงาน ลูกจ้างประจําและ

และพนักงานจ้างของ อบต.วังจันทร์ พนักงานจ้าง

10 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 200,000 อบต.วังจันทร์ สํานักปลัด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา (งานบุคลากร)

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 10

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 9

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 9

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



และพนักงานจ้าง ประจําและพนักงานจ้าง

25

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีในตําบล จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน 15,000 อบต.วังจันทร์ กองคลัง

ทรัพย์สินและการจัดทําฐานข้อมูล

ในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.

วังจันทร์

๑๒ จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน 500,000 อบต.วังจันทร์ กองคลัง

และการจัดทําฐานข้อมูลในการ

จัดเก็บรายได้ของ อบต.วังจันทร์

รวม 12 โครงการ 1,320,500

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 16

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 10
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ติดตั้งถังดับเพลิงประจําชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 80,000 ตําบลวังจันทร์ สํานักปลัด

ดําเนินโครงการติดตั้งถังดับเพลิง (งานป้องกันฯ)

ประจําชุมชน

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/ ดําเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 5,000 ตําบลวังจันทร์ สํานักปลัด

วันสําคัญ ในช่วงเทศกาล/วันสาํคัญ (งานป้องกันฯ)

3 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ดําเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 150,000 ตําบลวังจันทร์ สํานักปลัด

การจิตอาสาภัยพิบัติ (งานป้องกันฯ)

4 ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นแก่ผู้นําชุมชน ดําเนินการฝึกอบรมดับเพลิง 20,000 ตําบลวังจันทร์ สํานักปลัด

เบื้องต้นแก่ผู้นําชุมชน (งานป้องกันฯ)

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 20

ตามข้อบัญญัตฯิ หน้า 20

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 21

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 21

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



27

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 อุดหนุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 30,000 ตําบลวังจันทร์ สํานักปลัด

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การช่วยเหลือประชาชนของ (งานป้องกันฯ)

ระดับอําเภอแก่งกระจาน อปท.ระดับอําเภอแก่งกระจาน

รวม 5 โครงการ 285,000

28

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี 50,000 อบต.วังจันทร์ กองการศึกษาฯ

เปิด-ปิดค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร

เครื่องดื่ม ของขวัญ ฯลฯ ในการ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

2. เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มาร่วมกิจกรรม

2 จัดกิจกรรม ศพด.ในวันสําคัญต่างๆ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 5,000 อบต.วังจันทร์ กองการศึกษาฯ

จัดกิจกรรม ศพด.ในวันสําคัญต่างๆ

2. เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้ถึงวันสําคัญ

ทางศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 25

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 28



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัด 1. จัดประชุมผู้ปกครอง ศพด. 10,000 อบต.วังจันทร์ กองการศึกษาฯ

อบต.วังจันทร์ ในสังกัด อบต.วังจันทร์

2. ผู้ปกครองได้เตรียมความ

พร้อมของผู้ปกครองในการเรียน

ของบุตร

4 พัฒนาครู ศพด. 1. จัดโครงการพัฒนาครู ศพด. 40,000 กองการศึกษาฯ

ให้กับครูทั้ง ๒ ศูนย์

2. คร ูศพด.สามารถนําความรู้

ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียน

การสอน ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 29



30

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000 กองการศึกษาฯ

เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่

2. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มี

ความรู้จากการที่ได้ไปศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 29

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร ์อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



31

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ 360,010 ศพด.บ้านซ่อง กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน และ ศพด.

(รายหัว) ให้กับเด็กเล็กของ ศพด. บ้านหนองมะกอก

สังกัด อบต.วังจันทร์ ได้แก่

1. จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย

(อายุ 2 - 5 ปี) อัตราคนละ

1,700 บาท/ปี

2. จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย

(อายุ 3 - 5 ปี) คนละ

1,130 บาท/ปี

- ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา

คนละ 200 บาท/ปี

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

อัตราคนละ 300 บาท/ปี

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อัตราคนละ 430 บาท/ปี

32

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ 656,600 ศพด.บ้านซ่อง กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวันให้ และ ศพด.

เด็กนักเรียน) เด็กเล็กของ ศพด.ในสังกัด อบต. บ้านหนองมะกอก

วังจันทร์ อัตรามื้อละ 20 บาท

ต่อคน จํานวน 245 วัน 

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 30
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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.

8 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม 1,205,300 ศพด.บ้านซ่อง กองการศึกษาฯ

(นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในสังกัด และ ศพด.

ศพด.อบต.วังจันทร์ จํานวน บ้านหนองมะกอก

2 แห่ง ศพด.บ้านซ่อง ศพด. โรงเรียนบ้านซ่อง

บ้านหนองมะกอก เด็กอนุบาล โรงเรียน

และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียน บ้านหนองมะกอก

ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวน โรงเรียน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



4 แห่ง บ้านหนองสะแก

- โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียน

- โรงเรียนบ้านหนองมะกอก บ้านทุ่งเคล็ด

- โรงเรียนบ้านหนองสะแก

- โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท

จํานวน 260 วัน

34

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 อาหารกลางวันโรงเรียนประถม เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร 1,980,000 โรงเรียนบ้านซ่อง กองการศึกษาฯ

กลางวันให้เด็กอนุบาลและเด็ก โรงเรียน

ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัด บ้านหนองมะกอก

สํานักงานคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 31



ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 แห่ง บ้านหนองสะแก

อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน โรงเรียน

จํานวน 200 วัน บ้านทุ่งเคล็ด

- โรงเรียนบ้านซ่อง

- โรงเรียนบ้านหนองมะกอก

- โรงเรียนบ้านหนองสะแก

- โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

รวม 9 โครงการ 4,326,910
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ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 32

















แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการตามพระราชดําริ 20,000 หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง กองสาธารณสุขฯ

หมู่ที่ 1 สําหรับการดําเนินงานตาม ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย

แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 2 - 3 โครงการ

สาธารณสุข

2 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการตามพระราชดําริ 20,000 หมู่ที่ 2 กองสาธารณสุขฯ

หมู่ที่ 2 สําหรับการดําเนินงานตาม ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย บ้านหนองมะกอก

แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 2 - 3 โครงการ

สาธารณสุข

3 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการตามพระราชดําริ 20,000 หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุขฯ

หมู่ที่ 3 สําหรับการดําเนินงานตาม ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย บ้านวังจันทร์

แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 2 - 3 โครงการ

สาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 43
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการตามพระราชดําริ 20,000 หมู่ที่ 4 กองสาธารณสุขฯ

หมู่ที่ 4 สําหรับการดําเนินงานตาม ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย บ้านโป่งตาเพชร

แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 2 - 3 โครงการ

สาธารณสุข

5 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการตามพระราชดําริ 20,000 หมู่ที่ 5 กองสาธารณสุขฯ

หมู่ที่ 5 สําหรับการดําเนินงานตาม ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย บ้านหนองสะแก

แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 2 - 3 โครงการ

สาธารณสุข

6 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการตามพระราชดําริ 20,000 หมู่ที่ 6 กองสาธารณสุขฯ

หมู่ที่ 6 สําหรับการดําเนินงานตาม ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย บ้านหนองจิก

แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 2 - 3 โครงการ

สาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 44

ตามข้อบัญญัตฯิ หน้า 44

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 44



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการตามพระราชดําริ 20,000 หมู่ที่ 7 กองสาธารณสุขฯ

หมู่ที่ 7 สําหรับการดําเนินงานตาม ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย บ้านสระยายนนท์

แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 2 - 3 โครงการ

สาธารณสุข

8 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการตามพระราชดําริ 20,000 หมู่ที่ 8 กองสาธารณสุขฯ

หมู่ที่ 8 สําหรับการดําเนินงานตาม ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย บ้านทุ่งเคล็ด

แนวทางโครงการพระราชดําริด้าน 2 - 3 โครงการ

สาธารณสขุ

รวม 8 โครงการ 160,000

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 44
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ 1. จัดโครงการผู้พิการสดใส 10,000 อบต.วังจันทร์ กองสวัสดิการฯ

ชุมชนร่วมใจ ครอบครัวสุขสันต์ชุมชนร่วมใจ

2. ผู้พิการและผู้ดูแลที่เข้าร่วม

โครงการได้ประกอบกิจกรรม

ร่วมกันและเป็นการฟื้นฟู

สมรรถภาพของผู้พิการ

2 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 1. จัดโครงการส่งเสริมการ 10,000 อบต.วังจันทร์ กองสวัสดิการฯ

ครอบครัว เรยีนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่

ประชาชน เยาวชนในวัย

เจริญพันธุ์ได้มีความรู้เพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนสร้างครอบครัว

รวม 2 โครงการ 20,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม 140,000 อบต.วังจันทร์ กองช่าง

อาคารสํานักงาน อบต.วังจันทร์

(ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.

วังจันทร์กําหนด)

รวม 1 โครงการ 140,000

40

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 52

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 30,000 อบต.วังจันทร์ กอง

สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ สวัสดิการสังคม

จํานวน 2 รุ่น ได้แก่ เด็กเยาวชน

ระดับประถมศึกษาและเด็กเยาวชน

ระดับมัธยมศึกษา

2 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน 1. จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 10,000 อบต.วังจันทร์ กอง

ผู้สนใจในชุมชน สวัสดิการสังคม

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

ความรู้ในด้านการส่งเสริมอาชีพ

มากยิ่งขึ้น

41

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 55

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 55



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตําบล 1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 10,000 อบต.วังจันทร์ กอง

วังจันทร์ องค์กรสตรีตําบลวังจันทร์ สวัสดิการสังคม

2. ผู้นําสตรีและองค์กรในกลุ่ม

สตรีรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้

4 ลดการกระทําความรุนแรง 1. จัดโครงการอบรมลดการ 10,000 อบต.วังจันทร์ กอง

ในครอบครัว กระทําความรุนแรงในครอบครัว สวัสดิการสังคม

2. ประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายในเบื้องต้น ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 56

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 56



42

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอด 1. จัดโครงการอบรมสืบสาน 10,000 อบต.วังจันทร์ กอง

ภูมิปัญญาจากผู้สูงวัย สู่คนรุ่นใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอด สวัสดิการสังคม

เพื่อความยั่งยืน ภูมิปัญญาจากผู้สูงวัย สู่คน

รุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืน

2. เด็ก เยาวชนและประชาชน

ได้รับความรู้

รวม 5 โครงการ 80,000

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 56

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 แข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 1. จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา 150,000 อบต.วังจันทร์ กองการศึกษาฯ

วังจันทร์เกมส์ ต้านยาเสพติดวังจันทร์เกมส์

ให้กับประชาชนในตําบลวังจันทร์

2. ประชาชนและเยาวชนใน

ตําบลวังจันทร์ได้เล่นกีฬาเพื่อ

ห่างไกลจากยาเสพติดและเกิด

ความสามัคคี

2 จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1. จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ 20,000 อบต.วังจันทร์ กองการศึกษาฯ

เยาวชน

2. ร้อยละของเด็กและเยาวชน

ในตําบลวังจันทร์ที่เข้าร่วม

โครงการมีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 57

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 57



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 จัดกิจกรรมขบวนศิลปวัฒนธรรมและ จัดกิจกรรมขบวนศิลปวัฒนธรรม 100,000 อําเภอแก่งกระจาน อบต.วังจันทร์

ประเพณีท้องถิ่นตําบลวังจันทร์ และประเพณีท้องถิ่นตําบล

วังจันทร์

4 จัดงานวันสงกรานต์ จัดงานวังสงกรานต์ตามประเพณี/ 50,000 วัดวังจันต์ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมภายในตําบลวังจันทร์ (บ้านซ่อง)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 58

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 58

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 จัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยว 1. สนับสนุนการจัดงานเทศกาล 40,000 ที่ทําการปกครอง กองการศึกษาฯ

แก่งกระจาน ครั้งที่ 16 ประจําปี กินปลา - พาเที่ยวแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน

2563 2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน

สามารถนําไปใช้ในการดําเนิน

กิจกรรม

6 จัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร 1. สนับสนุนการจัดงาน 40,000 ที่ทําการปกครอง กองการศึกษาฯ

ครั้งที่ 35 ประจําปี 2564 พระนครคีรี - เมืองเพชร อําเภอแก่งกระจาน

ครั้งที่ 35 ประจําปี 2564

2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน

สามารถนําไปใช้ในการดําเนิน

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 59

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



กิจกรรม

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมและ 1. สนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์ 50,000 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและ แก่งกระจานวิทยา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นักเรียนเห็นความสําคัญและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

กล้าแสดงออกและใช้ความคิด

ในทางที่สร้างสรรค์และใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์จากการ

ทํากิจกรรม

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 59

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 59

46

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



8 ประเพณีวันลอยกระทง 1. สนับสนุนการจัดงาน 30,000 คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ

(เงินอุดหนุนเอกชน) วันลอยกระทง หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน บ้านซ่อง

สามารถนําไปใช้ในการดําเนิน

กิจกรรม

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 1. สนับสนุนการจัดโครงการ 30,000 ตําบลวังจันทร์ กองการศึกษาฯ

ไทยทรงดํา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลป-

วัฒนธรรมไทยทรงดํา

2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน

สามารถนําไปใช้ในการดําเนิน

กิจกรรม

รวม 9 โครงการ 510,000

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2564
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ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 59

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 60

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563
โครงการ สถานที่ดําเนินการ
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.9 แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 1. เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ 30,000 อบต.วังจันทร์ กองสวัสดิการฯ

ชุมชนตําบลวังจันทร์

2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน์

3. เป็นการพัฒนาความเข้มแข็ง

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 7,061,200 หมู่ที่ 1 - 8 กองสวัสดิการฯ

เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ตําบลวังจันทร์

2. เป็นการแบ่งบาภาระของ

ครอบครัวผู้สูงอายุ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 60

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 61
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.9 แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1. ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 1,147,000 หมู่ที่ 1 - 8 กองสวัสดิการฯ

เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ตําบลวังจันทร์

2. เป็นการแบ่งบาภาระของ

ครอบครัวคนพิการ

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1. ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 60,000 หมู่ที่ 1 - 8 กองสวัสดิการฯ

เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ตําบลวังจันทร์

2. เป็นการแบ่งบาภาระของ

ครอบครัวผู้ป่วยเอดส์

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 61

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 62

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

     1.9 แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) 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 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบตาม 120,000 หมู่ที่ 1 - 8 กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพ ระเบียบฯ ของวงเงินกองทุนที่

สนับสนุนให้ อปท.

6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 205,709 อบต.วังจันทร์ สํานักปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) บําเหน็จบํานาญให้กับสํานักงาน (งานธุรการ)

กบท.

รวม 6 โครงการ 8,623,909

สถานที่ดําเนินการโครงการ

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 62

50

ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 63

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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