
 

 
 
 
 
 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลวังกะ 

เรื่อง  ใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
........................................... 

 ตามที่ เทศบาลต าบลวังกะ อ าเภอสั งขละบุรี  จั งหวัดกาญจนบุรี  มีประกาศลงวันที่  30                 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 

 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เทศบาลต าบลวังกะ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
เป็นไปตามความในข้อ 4 ข้อ 10 (3) ข้อ 11 ข้อ 26 (1) และ (2) และ ข้อ 27 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)            พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังกะ ได้พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังกะ ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไป ตามวิธีการ
งบประมาณรายจ่ายที่ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว  

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 4 ข้อ 26 (2) และ ข้อ 27 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึง
ประกาศร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังกะ   และ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทีน่ายกเทศมนตรีต าบลวังกะ ได้เห็นชอบ                   เป็น
แผนการด าเนินงาน เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวังกะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลวังกะ มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างาน               กับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏ              
ตามท้ายประกาศนี ้  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  11  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

   ประกาศ ณ วันที่  11  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
         (นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์) 
         นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
  ในปัจจุบัน  และอนาคตการวางแผนได้เข้ามามีบทบาทในการก าหนดแนวทางการพัฒนา  
ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ในการก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการ
ด าเนินงานให้สามารถบรรลุหรือตอบสนองความต้องการ ตลอดทั้งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ดีการวางแผนยังคงเป็นแนวความคิดที่ค่ อนข้างจะเป็นนามธรรม จึงท าให้คนโดยส่วนใหญ่ 
เห็นความส าคัญของการวางแผน  เพราะการวางแผนเป็นการก าหนดกิจกรรมที่จะท าให้อนาคตซึ่งอาจจะไม่ค่อย
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนัก หรืออาจไม่มีการปฏิบัติตามแผน นอกจากนี้ การวางแผนยังขึ้นกับโลกทัศน์ 
และความเข้าใจในภาษาและความหมายของการวางแผนของผู้วางแผน  ผู้ปฏิบัติตามแผน  ผู้รับบริการ ตลอดจน
ความเข้าใจและความสามารถที่จะวางแผนให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้วางแผน 
  แม้ว่าการวางแผนจะเป็นเพียงนามธรรม  ซึ่งอาจจะไม่มีการปฏิบัติตามแผนหรือน าไปปฏิบัติ 
แต่ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  แต่การวางแผนก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 
แม้แต่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็นิยมที่จะมีการวางแผนเพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร  และสามารถใช้เครื่องมือที่ดี
ที่สุดจะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพนั้นเอง แม้แต่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็นิยมท่ีจะมีการวางแผน 
 
ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
  เนื่องจากแผนการด าเนินงาน  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่น ามาจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาห้าปี)  และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเอกสารงบประมาณประจ าปี  กล่าวคือ เป็นการน าเอาแผนงาน 
และโครงการที่ก าหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาเทศบาล มาพิจารณาด าเนินการส าหรับปีนั้นๆ ทั้งนี้จะมีรายละเอียด
และลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะน าไปบรรจุในเอกสารพัฒนาประจ าปี  ควรต้องมีสภาพความ
พร้อม คือ ประการแรก ด้านความแน่นอนของกิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้ของแผน
และโครงการ หรือเป็นการเอาผลประโยชน์ตอบแทนของแผนงานและโครงการ ประการที่สอง  ความเรียบร้อย
ในด้านแบบแผนและรายการทางเทคนิคและ  ประการสุดท้าย  มีความพร้อมในรายละเอียดในการคิดค่าใช้จ่าย
หรือราคาของแผนงานแตล่ะโครงการ  ดังนั้นแผนการด าเนินงานควรมีลักษณะกว้างๆ  ดังนี้ 
  ๑. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะด าเนินการ  
ในปีนั้นๆ  อาทิ  มีชื่อแผนงาน โครงการ (เอกสารโครงการ) สภาพความพร้อมของโครงการดังกล่าวข้างต้น  
และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง เป็นต้น 
  ๒. เป็นเอกสารแผนการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะด าเนินการ 
  ๓. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับจุดหมาย  และแนวทางพัฒนาระยะยาว 
รวมถึงงบประมาณและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปีนั้นๆ 
  ๔. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
 
 



 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
  ๑. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันเมื่อได้รับงบประมาณ 
  ๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๓. เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาในปีนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้อง
และสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาเมืองเทศบาล 
  ๔. เพ่ือเป็นเอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปีตามองค์ประกอบของแผนพัฒนาเทศบาล    
แนวใหม ่
  ๕. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61    
  ๖. เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้เพียงพอและทั่วถึง  
กับความต้องการของประชาชน 
  ๗. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฟ้ืนฟูประเพณี  กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  ๘. เพ่ือพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  สังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมเผยแพร่  การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ท้องถิ่น 
  ๙. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  ๑๐. เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้สวยงาม  
น่าอยู่อาศัย 
  ๑๑. เพ่ือพัฒนายกระดับขีดความสามารถ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น  
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

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



 

ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  มีขั้นตอนและกระบวนการโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  นโยบายของผู้บริหารหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งเกิดจากปัญหา
ท้องถิ่น  สิ่งเหล่านี้จึงต้องน ามาเป็นองค์ประกอบร่วมในการพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ  เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนประจ าปี ปฏิบัติโดยทั่วไปเป็นหลักใหญ่ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. การจัดเตรียมแผน เขียนโครงการจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอขออนุมัติด าเนินการจัดท า
พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล โดยเน้นย้ าความต้องการของประชาชน  
ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและมอบหมายงานจัดท าแผนงาน/โครงการ 
  ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ โดยได้จัดท าประชาคม 
เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล  สามารถครอบคลุมสิ่งต่างๆ  ตลอดจนรายละเอียด 
และส่วนปลีกย่อยทั้งหมดของเทศบาล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
  ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล  รวบรวมข้อมูลที่รวบรวมได้มาแยกแยะ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาความ
ต้องการ นโยบาย และศักยภาพ ข้อจ ากัดทางการบริหาร  เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารให้ได้ถูกต้อง 
  ๔. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนการด าเนินงานประจ าปี ก าหนดวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายให้ประสานสอดคล้องในแนวทางเดียวกันทั้งปัญหาและความต้องการนโยบาย และศักยภาพ 
ข้อจ ากัดทางการศึกษา เพ่ือจัดท ารายละเอียดโครงการ 
  ๕ . การก าหนดและคัดเลือกแผนงาน/โครงการ น ารายละเอียดของโครงการมาประเมิน 
และจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักวิชาการ  พร้อมทั้งประเมินสถานภาพด้านการคลังของเทศบาล  
เพ่ือน ามาบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการ 
  ๖ . การประกอบแผน ท าการรวบรวมเอกสารที่ด าเนินการมาจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร
แผนปฏิบัติการ 
  ๗. การอนุมัติแผน  โดยการน าเอาร่างเอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปี ที่ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  การวางแผนพัฒนาปฏิบัติการ  ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ที่ช่วยให้เทศบาลสามารถ
ด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทั้งทางด้านระยะเวลา  
บุคลากร  และงบประมาณ  เพราะมีการตระเตรียมในเรื่องการใช้ทรัพยากรในทุกๆด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะ  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ได้เน้นเรื่องการวิเคราะห์หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมถึงการประเมิน
โครงการในแต่ละแผนงานไว้อย่างละเอียดเพ่ือเปรียบเทียบ  วิเคราะห์  หาผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายของแต่ละ
โครงการ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม  และเป็นไปได้สูงสุด  และจัดล าดับ
ความส าคัญไว้ในอันดับแรกๆ  ส าหรับด าเนินการในปีนั้น  นอกจากนี้เป็นการดีต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลอีกด้วย 
  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน   ประสานงาน  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 
สรุปแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงาน  เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลแนวใหม่  
ซึ่งมีลักษณะหรือแนวทางการพัฒนาเจาะจง  ในแต่ละปีมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง   สอดคล้อง  และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ  รวมถึงการจัดท างบประมาณด้วย ส่วนกระบวนการ 
ในการจัดท าก็เน้นถึงสภาพความพร้อมที่จะส่งผลให้แผนงานและโครงการสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ 
 
 

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



 

ประเด็นหลักในการพัฒนาเทศบาลต าบลวังกะ  ประจ าปี ๒๕65 
                   ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เป็นการวางแผนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง  และป้องกันแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล  โดยน ามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบประเด็นหลักในการพัฒนาเพ่ือน ามาจัดท าเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผน  คือ 

๑. ปัญหา 
๒. ความต้องการ 
๓. นโยบาย 
๔. ศักยภาพ 

และจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางดังกล่าว  สามารถจ าแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้   
  การพัฒนาจากสภาพปัญหา 
 ๑. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑   ปัญหาถนน  ตรอก ซอย  ช ารุด  
              ลักษณะปัญหา   ถนน  ซอย ในเขตเทศบาลยังมีถนนลาดยางและซอยต่าง ๆ ที่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตสร้างให้ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานนับ  ๓๐ ปี  ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไป-มา  ของราษฎร 
            สาเหตุของปัญหา   
   ๑.  ถนน  ซอยได้ก่อสร้างมานาน  ท าให้เสื่อมสภาพลง 
   ๒.  รถยนต์เพิ่มมากขึ้นท าให้ถนนเสื่อมสภาพเร็ว 
   ๓.  ในฤดูฝน  ฝนตกหนาแน่น  น้ าล้นเข้ามาในถนน  ท าให้ไหล่ถนนทรุด  ส่งผลให้ถนนช ารุด
ทรุดโทรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 
๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ    
ลักษณะของปัญหา  ปัญหาในการให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลประสบอยู่เสมอคือ  ไฟฟ้าดับ

โดยเฉพาะเวลาฝนตกหรือลมแรง    เพราะจะท าให้ต้นไม้หรือกิ่งไม้ล้มพาดสายไฟ    เป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดับบ่อย  
นอกจากนี้ตามถนน  ตรอก  ซอย  บางแห่งไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ บางแห่งช ารุด การบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ได้ไม่ทั่วถึง   

     สาเหตุของปัญหา 
      ๑.  งบประมาณในการด าเนินการมีจ ากัด 
  ๒.  ประชาชนขาดความร่วมมือในการช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณะสมบัติ 
 

๑.๓  ปัญหาระบบระบายน้ าและภาวะน้ าท่วม  
        ลักษณะของปัญหา  ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะได้สร้างรางระบายน้ าให้แก่เทศบาลไป
บางส่วนแล้วก็ตาม  แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่มีระบบระบายน้ า  เช่น  ริมถนนสายวัดศรีสุวรรณ เป็นต้น  เมื่อฝน
ตกหนักท าให้ระบายน้ าไม่ทันท่วงที  ส่งผลให้น้ าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชน 
        ขอบเขตของปัญหา  บริเวณสายวัดศรีสุวรรณ 
      สาเหตุของปัญหา 
        ๑.  ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ ามีไม่เพียงพอ 
        ๒.  ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ าของเดิมมีสภาพทรุดโทรม  และอุดตัน 
 
 



 

๑.๔  ปัญหาน้ าประปาขาดคุณภาพ 
ลักษณะของปัญหา  เทศบาลต าบลวังกะ  ได้ด าเนินการด้านการประปา  โดยการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตได้ก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปาให้เทศบาล  ซึ่งใช้ในการผลิตน้ าประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาล
มานานนับ  ๓๐  ปี  ระบบต่างๆอยู่ในสภาพเก่า  ทรุดโทรม  ท าให้การผลิตน้ าประปาขาดคุณภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  ไม่สามารถควบคุมในเรื่องของความสะอาดและกลิ่น  ซึ่งบางครั้งมีกลิ่นของสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ าดิบที่
ใช้ในการผลิต 

ขอบเขตของปัญหา  บริเวณทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลวังกะ 
สาเหตุของปัญหา 
๑.  ระบบการผลิตน้ าประปาใช้งานมานาน  ท าให้น้ าประปาที่ได้ไม่มีคุณภาพ 
๒.  ระบบท่อประปาเก่าช ารุด  เป็นสนิม  ท าให้เกิดตะกอนและกลิ่น 

 
๒.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

๒.๑  ปัญหาด้านการก าจัดขยะมูลฝอย  
ลักษณะของปัญหา  เทศบาลต าบลวังกะ  เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  มีลักษณะเป็นชุมชนที่

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมีการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดขยะในแต่ละวันเป็น
จ านวนมาก  จึงท าเกิดปัญหาในการจัดเก็บขยะเป็นอย่างมาก 

ขอบเขตของปัญหา  บริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลวังกะ  
สาเหตุของปัญหา   
๑.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการก าจัดและแยกขยะไม่เพียงพอ   
๒.  วิธีก าจัดขยะแบบฝังกลบไม่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่   
๓.  ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บตลอดจนด้านการขนถ่ายขยะยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
๑.๒ ปัญหาด้านน้ าเสีย   
ลักษณะของปัญหา  เนื่องจากปัจจุบันน้ าเสียซึ่งเกิดจากประชาชน  ที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดมี

เพ่ิมมากข้ึน และถูกปล่อยลงอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ  โดยยังไม่ได้ผ่านการบ าบัดและมีประชากรส่วนหนึ่งใช้
แพเป็นที่อาศัยและประกอบอาชีพ    ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความสกปรก  ในรูปสารอินทรีย์  และ
สารอินทรีย์สูง  ก่อให้เกิดสภาพปัญหาทางระบบนิเวศวิทยาและคุณภาพชีวิตต่อไป 

ขอบเขตของปัญหา  บริเวณอ่างเก็บน้ าซึ่งมีแพอยู่ทั่วไป  ตลอดจนบริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาล 
สาเหตุของปัญหา  
๑.  การผลิตน้ าเสียของประชาชนอยู่ในอัตราที่สูง 
๒.  ขาดระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ  

 
๓.  ปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๓.๑  ปัญหาด้านค่าครองชีพ  
ลักษณะของปัญหา   เนื่องจากเทศบาลต าบลวังกะ  เป็นเขตที่มีลักษณะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้

เกิดปัญหาด้านคา่ครองชีพของประชาชน จึงยังคงเป็นปัญหาหลักต่อไป 
ขอบเขตของปัญหา   บริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลวังกะ 
สาเหตุของปัญหา   
๑.  ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
๒.  ประชาชนยังไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ของตนเอง 
๓.  ไม่มีตลาดรองรับผลิตผลที่ผลิตได้จากการเกษตร 

 



 

๔.  ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม  
        ๔.๑  ปัญหาชุมชน 

                    ลักษณะของปัญหา   ชุมชนมีรายได้น้อยมีบ้านเรือนอาคารทรุดโทรม  ไร้ระเบียบ  บ้านเรือน
อยู่กันหนาแน่น  ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร  ตามชุมชนโดยทั่วไปเป็นการบุก
รุกทีส่าธารณะปลูกบ้านพักอาศัยเป็นแบบ 
                ขอบเขตของปัญหา   พ้ืนที่นอกการจัดสรรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ทั้งบนบกและในน้ า  
ภายในเขตเทศบาล 
                    สาเหตุของปัญหา 

๑.  การจัดการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม  ที่พักอาศัยหนาแน่น  
๒.  การให้บริการด้านสาธารณสุขท าได้ไม่ทั่วถึง  
๓.  ประชาชนขาดความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง  
๔.  ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย 

 
  ๔.๒  ปัญหาการรุกล้ าที่สาธารณะประโยชน์ 

ลักษณะของปัญหา   เนื่องจากที่ดินในเขตเทศบาลมีจ ากัดและมีราคาสูง  ประกอบกับสภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงไม่ชันมาก  อยู่ริมขอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณและภูเขา  รวมถึงที่สาธารณะอ่ืนๆ  
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน  เช่น  ทางหนีไฟ  ที่ดินว่างเปล่าที่ไม่เหมาะสมให้อยู่อาศัยและบริเวณพ้ืนน้ าทั้งหมด 

ขอบเขตของปัญหา   บริเวณขอบอ่างในอ่างเก็บน้ าบริเวณสองข้างทางหลวง บริเวณหลัง
กองร้อย  ตชด.  ๑๓๔   และทางหนีไฟในตลาดเทศบาล 

สาเหตุของปัญหา   
๑.  ที่ดินในเขตเทศบาล  มีราคาสูงท าให้มีผู้รุกล้ าที่สาธารณะเพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
๒.  ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการเคารพกฎหมาย  และช่วยกันดูแลรักษาที่สาธารณะ

ต่าง ๆ  
๓.  การควบคุมดูแลกระท าได้ไม่ท่ัวถึง  เนื่องจากอยู่ในการดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงาน  

เช่น  หน่ วยอุทยานแห่ งชาติ เขื่ อน วชิราลงกรณ    นิ คมสหกรณ์ ทองผาภู มิ   กรมเจ้ าท่ า  กรมป่ าไม้  
ถูกปล่อยปละละเลยกันมานาน  ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าท าอะไรก็ได ้

 
๕.  ปัญหาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  

๕.๑  ปัญหาด้านรายได้จัดเก็บของเทศบาล 
                ลักษณะของปัญหา   ปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล   เป็นไปตามกฎหมายซึ่งจ ากัดให้
เทศบาลจัดเก็บเฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ภาษีบ ารุงท้องที่    ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียม  อ่ืน ๆ  อีก 
เพียงเล็กน้อย  ซึ่งการจัดเก็บในส่วนนี้  เทศบาลยังไม่สามารถที่จะด าเนินการให้ครอบคลุมได้  เนื่องจากขาด
ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
           ขอบเขตของปัญหา   ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เทศบาลสามารถจัดเก็บเอง 

สาเหตุของปัญหา   
๑. ขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๒. ขาดการด าเนินการจัดท าระบบแผนที่ภาษี   
๓. วัสดุอุปกรณ์ไม่ทันสมัยและเพียงพอ 

 
 
 



 

               ๕.๒  ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
                 ลักษณะของปัญหา   เทศบาลมีพ้ืนที่กว้างขวาง  ท าให้เทศบาลประสพปัญหาในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ปัญหาด้านขยะ  ปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะต้องใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  แต่ในปัจจุบันเทศบาลยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นอยู่อีกมาก  
                  ขอบเขตของปัญหา  ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน  
                   สาเหตุของปัญหา  เทศบาลต้องใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ท าให้ไม่สามารถ
จัดหา วัสดุอุปกรณ์ได้เพียงพอต่อความต้องการ การพัฒนาจากความต้องการของประชาชน 
       จากการส ารวจพบว่า  ความต้องการที่จะให้เทศบาลแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในภาพรวมคือ  ต้องการ
ให้แก้ไขปัญหาถนน/ซอย  มากเป็นล าดับที่หนึ่ง  รองลงมา คือต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่อง  ไฟฟ้าสาธารณะ  
ล าดับที่สาม  ต้องการถังรองรับขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน  และต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องท่อระบายน้ า  เมื่อ
จ าแนกปัญหาความต้องการแล้วปรากฏ  ดังนี้ 

๑.  ความต้องการด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน  
   -  ถนน  เห็นว่า  ถนน/ซอยเป็นหลุมเป็นบ่อ  ไหล่ทางช ารุด  โดยเฉพาะซอยเล็กๆ  ในช่วงฤดู
ฝนจะมีน้ าขัง 
           - ไฟฟ้าสาธารณะ  เห็นว่า  ซอยบางซอย  ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ                                                
    - ท่อระบายน้ า  จากการสอบถามพบว่าลักษณะของปัญหาแบ่งเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ  ต้องการ
ให้เทศบาลก่อสร้างท่อระบายน้ าในถนนที่ยังไม่มีและให้ซ่อมแซมรางระบายน้ าที่ช ารุด  และให้มีฝาปิด 
 

๒.  ความต้องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ๒.๑  ปัญหาเรื่องขยะ   เนื่องจากถังรองรับขยะยังไม่เพียงพอ  และต้องการให้มีถังรองรับขยะ

ที่ไดมาตรฐาน  และต้องการให้มีเตาเผาขยะมาใช้แทนวิธีฝังกลบ ซึ่งก่อปัญหาเรื่องกลิ่นและพ้ืนที่มาก 
              ๒.๒  ปัญหาเรื่องน้ าเสีย   เนื่องจากน้ าเสียที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจาก  ๒  แหล่ง  คือ  น้ าเสียที่
เกิดจากท่อระบายน้ า  และน้ าเสียที่เกิดจากผู้อาศัยแพเป็นที่อยู่ถาวร  โดยน้ าเสียทั้ง  ๒  แหล่งยังไม่มีระบบบ าบัด
ที่ดีพอก่อนทิ้งลงในอ่างเก็บน้ า 
    ๒.๓  ปัญหาเรื่องกลิ่น  ซึ่งปัจจุบันกลิ่นที่เกิดขึ้นมีอยู่  ๒  ลักษณะ  คือ 

   ๑.  กลิ่นที่เกิดขึ้นจากการกระท าของพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล       
   ๒.  กลิ่นที่เกิดจากขยะตกค้างในถังขยะและรางระบายน้ า 

 
๓.  ความต้องการให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  

             ๓.๑  ต้องการให้มีการฝึกอาชีพและช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยมีความต้องการ
ให้เทศบาลจัดฝึกอบรมอาชีพให้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ  เช่น  พ่อบ้าน  แม่บ้าน  โดยเหตุผลว่าเพ่ือ
น าไปใช้เป็นอาชีพเสริม 
 

 ๔.  ความต้องการด้านการพัฒนาสังคม  
๔.๑  ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
๔.๒  ต้องการให้บริการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนให้เพียงพอ 
๔.๓  ต้องการให้มีการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  วัฒนธรรมละประเพณีอันดีงาม 
๔.๔  ต้องการให้มีสถานที่ชมวิว  หรือทิวทัศน์  เพื่อชมธรรมชาติที่สวยงาม 

 
 
                   



 

๕.  ความต้องการด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  
  ๕.๑  เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ต้องการให้เทศบาลจัดเครื่องมือ

เครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ตามชุมชนต่าง ๆ อย่างเพียงพอและอย่างทั่วถึง 
  ๕.๒  การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด  ต้องการให้เทศบาลจัดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของตลาดเทศบาล  ให้ได้มาตรฐาน 
 
การพัฒนาจากนโยบาย  
นโยบายกระทรวงมหาดไทย  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

  ๑.  ส่งเสริมประชาชนทุกสาขาทุกอาชีพ  เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  โดยการรณรงค์
เผยแพร่ความรู้หลักการประชาธิปไตยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความศรัทธา  ในกระบวนการเนื้อหาสาระ และ
บทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องสามารถเข้าถึงและเป็นวิถีชีวิตของประชาชน 
  ๒.  พัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการก าหนดและการบริหาร
ท้องถิ่นของตนเอง 
  ๓.  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน  ในการแจ้งข่าวการรายงานข่าว  และระดมเครื่องมือ  อุปกรณ์จาก
ทุกหน่วยงาน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที 
  ๔.  รักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความสวยงามของบ้านเมืองโดยให้มี
การปลูกต้นไม้ดอก  และไม้ประดับ  ตามแนวถนนและสถานที่ราชการให้สวยงามให้มีบรรยากาศร่มรื่น และมี
สภาพภูมิทัศน์ของนักท่องเที่ยว 
 
๒.  นโยบายของคณะผู้บริหาร 
  ๒.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  - เร่งรัดและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะ ถนน / ซอย สะพาน ทางเดินเท้าที่ไม่ได้
มาตรฐาน และเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  - ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนและซอยให้ทั่วถึง 
  - ปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาให้สะอาดได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  ๒.๒  การพัฒนาสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - เร่งรัดและสร้างเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันในการป้องกัน รักษา  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  - เร่งรัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ า 
  - ปรับปรุงคุณภาพด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  - ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการเก็บ  ขน  และก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒.๓  การพัฒนาสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน และผู้พิการ  ตลอดจนผู้อ่อนแอ ให้มีโอกาสสร้างเสริม
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยอ านวยความสะดวกให้ด าเนินกิจการลงทุน ด้านการบริการแก่
นักท่องเที่ยว 
  - ส่งเสริมอาชีพและการกระจายรายได้แก่ประชาชน  โดยการฝึกอาชีพและพัฒนาพื้นฐานใน 
ด้านการจ้างแรงงานของชุมชน 



 

  ๒.๔   การพัฒนาสาขาพัฒนาสังคม 
  - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  
ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 
  - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาทั้งระดับนักเรียน  นักศึกษา   เยาวชนและประชาชน 
 
  ๒.๕   การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  - ส่งเสริมให้องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาท  หน้าที่  การตัดสินใจในการ
พัฒนาชุมชน   
  - ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานต่างๆของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  ทันสมัย  และ
เหมาะสม  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
  - พัฒนารายได้ของเทศบาล  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าด้วยการปรับปรุงแหล่ง
รายได้  และวิธีการจัดเก็บรายได้ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการ
พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
การพัฒนาจากศักยภาพ 
  ความเป็นเมืองลักษณะพิเศษและเมืองท่องเที่ยว 
  ลักษณะ  อ าเภอสังขละบุรี  เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศพม่าด้านทิศตะวันตก    
รัฐบาลได้ก าหนดให้บ้านพระเจดีย์สามองค์เป็นด่านชั่วคราว  เปิดโอกาสให้คนไทยและคนพม่า เข้า -ออก  ท าการ
ค้าขายซึ่งกันและกัน  ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนชาวมอญ  ซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามให้คงอยู่  
อีกท้ังชมธรรมชาติอันสวยงามบริเวณอ่างเก็บน าเขื่อนวชิราลงกรณ(เขื่อนเขาแหลม)  วัดวังก์วิเวการาม  สะพานไม้
อุตตมานุสรณ์  ซึ่งเป็นสะพานที่ท าด้วยไม้และใช้แรงงานคนที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย  จึงท าให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมีรายได้จากการขายอาหารและบริการเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ 
 
  ขอบเขตการพัฒนา 
  - จัดสร้างสถานที่ชมทิวทัศน์เพิ่มขึ้น 
  - จัดสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า 
  - จัดสร้างถนนคสล.  ในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง  เพ่ือแลดูสะอาดและสวยงามเป็นที่ประทับใจของ
ชาวต่างประเทศท่ีมาท่องเที่ยวในอ าเภอสังขละบุรี 
 

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



 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
๔๘ ทศ มาตรา ๕๐ และ มาตรา ๕๑ ก าหนดหน้าที่ ให้เทศบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานใน ๑๘ ภารกิจ 
นายกเทศมนตรี จึงแถลงนโยบายในการ บริหารงาน ต่อสภาเทศบาลต าบลวังกะใน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. งานหรือโครงการที่สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ จะ ด าเนินการทันที  
 ๒. งานหรือโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนที่พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน  และต้องใช้งบประมาณ                
จะเร่งด าเนินการตามระเบียบกฎหมายทันที  
 ๓. งานหรือโครงการที่ต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่เทศบาลได้รับจัดสรร ประจ าปี ก็จะเร่งด าเนินการ
จัดหางบประมาณจากภาครัฐและเอกชน  
 ๔. งานหรือโครงการ ที่จะต้องด าเนินการร่วมกับประชาชน เอกชน รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการทุกส่วน 
ก็จะเร่งประสานงานโดยการบูรณาการกับ ทุกภาคส่วน โดยทันทีประกอบกับในระหว่างการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ ผมและสมาชิกทุกท่าน ได้ให้ค ามั่นสัญญากับประชาชนที่ต้องท าให้เกิดขึ้น เพ่ือให้
เกิดการ เปลี่ยนแปลงของเทศบาลต าบลวังกะ คือ“วังกะต้องมาก่อน เงินทอนต้องไม่มี สังขละบุรีต้องเจริญ” 

 รวมทั้งได้ก าหนดนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังกะดังนี้  
 ๑. มีชีวิตดีถ้วนหน้า  
 ๒. มีการศึกษาที่ดี  
 ๓. มีอาชีพเพ่ือสร้างรายได้  
 ๔. ท าการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้  
 ๕. ท ากีฬาให้เป็นอาชีพ  
 ๖. ได้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 พร้อมทั้งได้ก าหนดโครงการที่ต้องแก้ไขปัญหา และอยู่ในความสนใจของพ่ีน้องประชาชน ทีต่้อง 
“ท าทันท”ี ได้แก่ น้ าไม่แดง... ไฟไม่ดับ... ทางไม่พัง...  
 ๑. จัดท าระบบประปาสะอาด มีใช้ตลอดเวลา 
 ๒. จัดท าระบบไฟฟ้าส ารอง มีใช้เมื่อไฟฟ้าดับ  
 ๓. จัดท าถนนที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงทุกชุมชน  
 ๔. จัดท าตลาดสดให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย  
 ๕. มีการบริหารจัดการขยะที่ดีให้ขยะเป็นสูญ  
 ๖. ท าให้เทศบาลต าบลวังกะเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
 
 

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



 

แนวทางการพัฒนาประจ าปี  ๒๕65 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังกะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65  ได้น าวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังกะ 5 ปี (พ.ศ.  ๒๕61-๒๕๖5)  มาพิจารณาร่วมกับประเด็นหลักของการพัฒนา 
เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์หลักในการงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังกะ ประจ าปี ๒๕65 ดังนี้ 
 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 
  ๑.  เพ่ือปรับปรุงและขยายโครงข่ายสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลวังกะ  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒.  เพ่ือบ ารุงรักษาสภาวะแวดล้อมของเมืองให้เป็นที่น่าอยู่อาศัย 
  ๓.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอันเป็นการ
สนับสนุนต่อการเผยแพร่ชื่อเสียงของเมือง และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
  ๔.  เพ่ือพัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง  ปลอดภัยจากโรคระบาด และรณรงค์กา รรักษา
ความสะอาดทั้งของชุมชนและส่วนบุคคล 
  ๕.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาให้สามารถบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  ๖.  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลให้สามารถ
บริการประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  ดังนั้น  เพ่ือให้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ของการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู ่    
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   

 
กลยุทธ์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลวังกะ ในช่วง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5  มี  ๒0 กลยุทธ์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีกลยุทธ์การพัฒนาคือ 
๑.๑ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
๑.๒ อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวเดิม 
1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ 
๑.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๑.5 ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ มีกลยุทธ์
การพัฒนาคือ  

๒.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
เตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

2.3 พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวม 



 

2.5 อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม  และประเพณ ี
2.6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลยุทธ์
การพัฒนาคือ  

  ๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  ๓.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจขององค์กร 
  ๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
  ๓.๔ พัฒนาการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง  มีกลยุทธ์การพัฒนาคือ 
๔.๑ พัฒนา และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
๔.๒ พัฒนา สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
๔.๓ พัฒนา เพ่ือลดปัญหาสังคมร่วมกัน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน มีกลยุทธ์การพัฒนาคือ   
๕.๑ ระบบ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ                                             
๕.๒ ส่งเสริมการบริหารการจัดการ  ด้านบ าบัดน้ าเสีย  การก าจัดขยะ มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล การ

จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 
 



 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์   

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
สังคมฐานความรู้
และสิ่งแวดล้อม  
เป็นเมืองน่าอยู่             

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ

ความมั่นคง    

๕.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน    

 

 
 

๑๐ โครงการ 

 
 

๔๖ โครงการ 

 
 

๑๕ โครงการ 

 
 

๑๙ โครงการ 

 
 

๓ โครงการ 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.2561 - 2565 
 
จุดยืน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้ เพ่ิมขึ้น  
โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้
มาตรฐาน  การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน   
ก้าวทัน AEC" 
 

วิสัยทัศน์ 
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน                 
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  
3. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง   
4. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย    
5. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
6. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว   
7. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน   
8. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม   
9. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
10.  ปรับปรุง  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค   
11.  การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม   
12.  พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย   
13.  ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   
14.  สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
15.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน   
16.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม   
17.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี   
18.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
19.  ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
20.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
21.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
22.  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  

 
 
 



 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ  
2. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า   
3. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  
4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน   
5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น   
6. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  
7. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย   
8. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก   
9. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน   
10.  มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ   
11.  การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  
12.  มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มาตรฐาน   
13.  การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ   
14.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   
15.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
16.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   
17.  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่   
18.  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
19.  มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น   
20.  การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
21.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
22.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน 

2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
2.3 การผังเมือง 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 
3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 

4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน 
      จากการเกษตร 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการ 

6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการ 
      ปฏิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
 

 

มีมตจิัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2564  ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 
 
 



 

 



 

1 แบบ ผด.01 
     

 

แบบ ผด.01 แบบบัญชีสรุปโครงการจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

      

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลวังกะ  อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อย
ละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

แผนงาน ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ 
รับผิดชอบ

หลัก 

  
 

  ทั้งหมด   ทั้งหมด   

1 ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาส่งเสริมการ           

  ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

  
 

    

  1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 8 8.6        835,000  2.16 ส านักปลดั 

  และนันทนาการ 
 

  
 

    

  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 2 2.15          24,000  0.06 ส านักปลดั 

รวม 10 10.75        859,000  2.22   

2 ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต           

  สังคมฐานความรู้ และสิ่งแวดล้อมให้ 
 

  
 

    

  เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

  
 

    

  2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 1.10          10,000  0.03 ส านักปลดั 

  2.2 แผนงาน การศึกษา 18 19.35     6,813,110  43.4 ส านักปลดั 

  2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 10 10.75 344,000 0.89 ส านักปลดั 

  ของชุมชน 
 

  
 

    

  2.4 แผนงาน สาธารณสุข 6 6.45        410,000  1.06 ส านักปลดั 

  2.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม 8 8.60        270,000  0.7 ส านักปลดั 

  และนันทนาการ 
 

  
 

    

  2.6 แผนงานงบกลาง 3 3.23     4,276,800  11.04 ส านักปลดั 

รวม 46 49.50   22,123,910  57.10   

3 ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาการบริหาร 
 

  
 

    

  กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร 
 

  
 

  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  

 
    

  3.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 10 10.75    4,241,000  36.77 
ส านักปลดั/

คลัง 

  3.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5.38          90,000  0.23 ส านักปลดั 

รวม 15 16.13   14,331,000  37.00 
 

  

 

 

    



 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อย
ละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

แผนงาน ที่ด าเนินการ 
ของ

โครงการ งบประมาณ 
ของ

งบประมาณ 
รับผิดชอบ

หลัก 

      ทั้งหมด   ทั้งหมด   

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสรมิ 
 

  
 

    

  ประชาธิปไตยและความมั่นคง 
 

  
 

    

  4.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 2 2.15        100,000  0.26 ส านักปลดั 

  4.2 แผนงาน การรักษาความสงบ 4 4.30        265,000  0.68 ส านักปลดั 

  ภายใน 
 

  
 

    

  4.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม 11 11.83        875,000  2.26 ส านักปลดั 

  และนันทนาการ     
 

    

  4.4. แผนงาน สรา้งความเข้มแข็ง 2 2.15          40,000  0.10 ส านักปลดั 

  ของชุมชน           

รวม 19 20.43    1,280,000  3.30   

5 ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาระบบ           

  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  
 

    

  5.1 แผนงานสาธารณสุข 3 3.19        150,000  0.38 ส านักปลดั 

รวม 3 3.19 
          
150,000  0.38   

รวมท้ังสิ้น 93 100.00     38,743,910  100.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. แบบ ผด. 02                  

 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                

             แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลต าบลวังกะ  อ าเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี   

1 ยุทธศาสตร ์  การพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์                 

 1.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                 

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
    ที่เกิดขึ้นจาก  (บาท)  การ หลัก                         
    โครงการ                                 
1 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่ จัดกิจกรรมร่วมท าบุญ          50,000  บริเวณตลาด ส านักปลัด    

 

                   

   ตักบาตรช่วงเทศกาลปีใหม ่  สังขละบุรี (งาน
ท่องเที่ยว) 

                      

                               
2 โครงการอบรมการให้บริการการ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ 50,000 ทต.วังกะ ส านักปลัด        

 

 
 

    

  ท่องเที่ยว เกี่ยวกบัการใหบ้ริการ    (งาน
ท่องเที่ยว) 

                        

   การท่องเท่ียว                             
3 โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น อบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ          30,000   ทต.วังกะ ส านักปลัด                       
   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ด้านข้อมูล    (งาน

ท่องเที่ยว) 
            

 

         

   แหล่งท่องเที่ยว และการ                           
    บริการ                                 
4 โครงการวันของดี เมืองสังขละบุรี เพื่อส่งเสริมสินค้าพื้นบ้านและ          50,000  ส านักปลัด ส านักปลัด              

 

            

   การเกษตรในพื้นที ่    (งาน
ท่องเที่ยว) 

                      

   เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว                           
                             

 

  

                                      
 



 
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมาย 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  เหตุ 

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

5 โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ประชา ผลิตสื่อ ปชส.เผยแพร่การ        100,000  ส านักปลัด ส านักปลัด        
 

                  

  สัมพันธ์การทอ่งเที่ยวรองรับ
ท้องถิ่น  

ท่องเที่ยวของอ าเภอสังขละบุร ี    (งาน
ท่องเที่ยว) 

                      

  4.0 ใน อ าเภอสังขละบุร ี และสร้างรายได้ให้กับชุมชน    กาญจนา                       

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชวีิต        500,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด                           

  ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย -
รามัญ 

ชุมชน ชาวไทย-รามัญ    (งาน
ท่องเที่ยว) 

   
 

                   

   โดยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม                           

   ได้แก่ การท าอาหารรามัญ                           

   การจักสาน เป็นต้น                           

   เป็นการส่งเสริมการท่อง                           

   เท่ียวต่อยอดจากโครงการ                           

   อบรมการให้บริการการท่อง                           

    เท่ียวปีงบประมาณที่ผ่านมา                                 

7 โครงการ "ชวนลูกจูงหลาน สวด
มนต ์

ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน             5,000   วัดศรีสุวรรณ  ส านักปลัด     
 

                 

  ข้ามปี ส่งเสริมสัมพันธ์ดีๆ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ผ่านการ    (พัฒนา
ชุมชน) 

                      

  ในครอบครัว" ปฏิบัติธรรมไว้พระสวดมนต ์    อรพรรณ                       

   ซ่ึงช่วยในการพัฒนาสุขภาพ                           

   จิต                           

8 โครงการเทศกาลอาหาร5เช้ือชาต ิ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและ          50,000  บริเวณตลาด ส านักปลัด    
 

                      

   วัฒนธรรมต่างๆของดีใน  สังขละบุรี (งาน
ท่องเที่ยว) 

                      

   อ าเภอสังขละบุร ี    กาญจนา                       

รวม  ...................8 โครงการ          835,000                                

 



 

 
1.3 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

                

ที ่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมาย 
  

 
ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ  

    ที่เกิดขึ้นจาก  (บาท)  การ หลัก             
 

  
 

      
    โครงการ                               

1 
โครงการตั้งจุดตรวจปีใหม่และ
จุด 

มีจุดตรวจร่วมและจุด
บริการ          12,000  จุดตรวจร่วม ส านักปลดั   

 
   

    
 

  
 

      

  บริการ ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
 

หน้า
เทศบาล 

(งาน
ป้องกัน)       

 
  

 
      

    ช่วงเทศกาลปีใหม ่     (ยุทธศักดิ์)                           

2 
โครงการตั้งจุดตรวจวัน
สงกรานต ์

มีจุดตรวจร่วมและจุด
บริการ          12,000  จุดตรวจร่วม ส านักปลดั     

  
    

 
               

  และจุดบริการ ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
 

หนา้
เทศบาล 

(งาน
ป้องกัน)   

 
  

 
  

 
      

 
      

  
 

ช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 

  (ยุทธศักดิ์)   
 

  
 

  
 

      
 

      

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

      
รวม 2            24,000                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 ยุทธศาสตร ์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิง่แวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
              

 
2.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป 

                 

ที ่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
หมาย
เหตุ 

  
 

ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจาก  (บาท)  การ หลัก               
 

  
 

      

    โครงการ                                 

1 โครงการเทศบาลน่าอยู ่ จัดกิจกรรมเพื่อให้เทศบาล          10,000  ส านักงาน ส านักปลดั   
 

  
 
   

 
      

 
      

  
 

มีความสะอาดเป็นระเบียบ 
 

ทต.วังกะ 
(บริหาร
ทั่วไป)   

 
  

 
  

 
      

 
      

    เรียบร้อย (5 ส.)     (สุนิสา)                           
รวม 1            10,000                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2.2 แผนงาน  การศึกษา                  
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กในเขต          30,000  สนามกีฬา ทต. ส านักปลัด    

 

                
   เทศบาลต าบลวังกะ    (การศึกษา)                      
2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ จัดอบรมและศึกษาดูงานของ          50,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด                          
  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร   เด็กเล็ก (ศพด.ทต.วังกะ)                       
  เทศบาลและกรรมการบริหารศูนย ์ พนักงานเทศบาลและ                           
  พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการบริหาร ศพด.ฯ                                 
3 โครงการออมวันละนิดเพื่อชวีิตที ่ จัดกิจกรรมการออมเงิน             3,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด                          
  พอเพียง (ศพด.) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให ้  เด็กเล็ก (ศพด.2 ศูนย์)                       
   -ศพด.ทต.วังกะ   รู้คุณค่าของเงินและรู้จัก                           
   -ศพด.วัดวังก์ฯ   การออม                                 
4 โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ ์ จัดกิจกรรมกีฬาใหก้ับเด็กเล็ก          30,000  สนามกีฬา ส านักปลัด       

 

             
  (กีฬา ศพด.) ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์   ทต.วังกะ (งานการศึกษา)                           
5 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ             5,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด               

 

          
  ส่งเสริมไอโอดีน อนามัยที่ด ี  เด็กเล็ก (ศพด.2 ศูนย์)                       
6 โครงการโตไปไม่โกง  กิจกรรมการอบรม การสอน             3,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด       

 

              
  ศพด.ทต.วังกะ   ให้เด็กมีความตระหนักถึง  เด็กเล็ก (ศพด.)                       
  ศพด.วัดวังก์ฯ    ผลเสียของการทุจริต ฯ                                 
7 โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี             8,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด            

 

         
  พอเพียง การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เด็กเล็ก (ศพด.2 ศูนย์)                       
   -ศพด.ทต.วังกะ                              
    ศพด.วัดวังก์ฯ                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         
8 โครงการศึกษาเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ทัศนศึกษา             4,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด    

 

                 
  เด็กเล็ก แหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่  เด็กเล็ก (ศพด.วัดวังก์ฯ)              

 

       
  (ศพด.วัดวังก์ฯ) เพื่อเสริมประสบการณ์การ                           
    เรียนรู ้                                 
9 โครงการสายใยรักจากลกูถึงแม ่               6,000  ศูนย์พัฒนา                 

 

      
  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  เด็กเล็ก (ศพด.)                       
   -ศพด.ทต.วังกะ   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            
   -ศพด.วัดวังก์ฯ                                     

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ        425,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด                
 

        รอเงิน
จัดสรร 

  บริหารสถานศึกษา ศพด.ในการจัดการเรียนการ  เด็กเล็ก (การศึกษา)                       
  เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าจัดการ สอนแก่เด็กเล็ก ในศูนยพ์ัฒนา                           
  เรียนการสอนของ ศพด. (รายหวั) เด็กเล็ก                           
   -ศพด.ทต.วังกะ  260,100                             
   -ศพด.วัดวังก์ฯ 164,900                  

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ                           
  บริหารสถานศึกษา ศพด.เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด                           
  เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษา                            
  การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา (ค่าหนังสือเรียน)                           
  เด็กเล็ก (ศพด.)                              
  (1) ค่าหนังสือเรียน             50,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด            

 

       รอเงิน 
  (อัตราคนละ 200 บาท/ปี)    เด็กเล็ก (การศึกษา)                    จัดสรร 
  ศพด.ทต.วังกะ  30,600                            
  ศพด.วัดวังก์ฯ 19,400                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

12 (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนงบประมาณให้          50,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด             
 

       รอเงิน
จัดสรร 

  (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) กับ ศพด.เป็นค่าใช้จ่ายใน  เด็กเล็ก (การศึกษา)                       

  ศพด.ทต.วังกะ  30,600 การจัดการศึกษา                            

  ศพด.วัดวังก์ฯ 19,400 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)                                 

13 (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนงบประมาณให้          75,000  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด            
 

       รอเงิน
จัดสรร 

  (อัตราคนละ 300 บาท/ปี) กับ ศพด.เป็นค่าใช้จ่ายใน  เด็กเล็ก (การศึกษา)                       

  ศพด.ทต.วังกะ  45,900 การจัดการศึกษา                            

  ศพด.วัดวังก์ฯ  29,100 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)                                 

14 (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนงบประมาณให้        107,500  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด                
 

        รอเงิน
จัดสรร 

  (อัตราคนละ 430 บาท/ปี) กับ ศพด.เป็นค่าใช้จ่ายใน  เด็กเล็ก (การศึกษา)                       

  ศพด.ทต.วังกะ  65,790 การจัดการศึกษา                            

  ศพด.วัดวังก์ฯ  41,710 (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)                                 

15 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณค่า     1,286,250  ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด                         รอเงิน
จัดสรร 

   -ศพด.ทต.วังกะ  787,185 อาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก  เด็กเล็ก (ศพด.)                     ตามไตร
มาส 

   -ศพด.วัดวังก์ฯ  499,065 สังกัดเทศบาล                                 

16 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ งบประมาณจัดสรรเป็นเงิน        100,000  ศูนย์พัฒนา  
ส านักปลัด 

                        รอเงิน
จัดสรร 

  วิชาชีพครูสังกัด ศพด. ส าหรับเข้ารับการอบรมฯ  เด็กเล็ก (ศพด.)                       

  (จ านวน 10 คนๆละ 10,000.-บาท)                                   

 
 



 
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

17 เงินอุดหนุน อาหารเสริม(นม) สนับสนุนงบประมาณค่า 5,045,360  -ศพด.ทต.วัง
กะ 

 

ส านักปลัด 
 

                    รอเงิน
จัดสรร 

   -ศพด.ทต.วังกะ  293,179 อาหารเสริม (นม) แก่เด็ก   -ศพด.วัดวังก์ฯ (การศึกษา)                     ตามไตร
มาส 

   -ศพด.วัดวังก์ฯ   185,871 เล็ก สังกัดเทศบาล และ   -ร.ร.อนุบาล                        

   -ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี นักเรียนระดับอนุบาล -  สังขละบุรี                        

  3,102,328 ประถมศึกษาปีที ่6 ของ   -ร.ร.วัดวังก์                        

   -ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม โรงเรียนในพื้นที่เทศบาล  วิเวการาม                        

  1,463,977                                   

18 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  สนับสนุนงบประมาณค่า  9,535,000   -ร.ร.อนุบาล  

ส านักปลัด 
 

                        รอเงิน
จัดสรร 

  ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารกลางวันแก่นักเรียน  สังขละบุรี (วิเคราะห์)                     ตามไตร
มาส 

  โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรม โรงเรียนในพื้นที่เทศบาล   -ร.ร.วัดวังก์                        

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย    วิเวการาม                        

  แยกเป็น                           

  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี                              

  6,644,000                             

  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม                              

  3,156,000                                   

รวม  ........18 โครงการ     16,813,110                                

 
 
 
 
 



 
 2.3 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียน          50,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด                          
  รู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎ ี รู้เศรษฐกิจพอเพียง สนับ  และสถานที ่ (พัฒนาชุมชน)                       
  ใหม่ ,โครงการอันเนื่องมาจากพระ- สนุนการแก้ไขปัญหาความ  ศึกษาดูงาน อรพรรณ                       
  ราชด าร,ิโครงการอันเนื่องมาจากพระ ยากจนด้วยกระบวนการ                           
  ราชเสาวนีย์และปิดทองหลังพระฯลฯ เรียนรู้การเกษตรตามแนว                           
  (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทฤษฎีใหม ่                           
  เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน ฯ)                                   
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต  จัดอบรมผู้สูงอาย ุผู้พิการ และ          50,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด         

 

                
  ส าหรับผู้สูงอาย ุผู้พิการและผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล  และสถานที ่ (พัฒนาชุมชน)                       
  โอกาสและศึกษาดูงาน จ านวน1 ครั้ง และศึกษาดูงาน  ศึกษาดูงาน อรพรรณ                       
3 โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชน จัดอบรมอาชีพให้เด็ก เยาวชน          50,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด       

 

                  
  ในเขตเทศบาล ประชาชน ในเขตเทศบาล    (พัฒนาชุมชน)                       
    ให้มีรายได้เสริม     สิรภพ                           
4 โครงการสนับสนุนและพัฒนา จัดอบรมแกก่ลุ่มสตรี /พัฒนา          50,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด            

 

         
  ศักยภาพกลุ่มสตร ี บทบาทของสตรี พื้นที ่ทต.  และสถานที ่ (พัฒนาชุมชน)                       
    วังกะ   ศึกษาดูงาน                             
5 โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ส่งเสริมกลุ่มจิตอาสา ในการ          20,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด                           
   ดูแลชุมชนให้มีความสะอาด    (บริหารทั่วไป)                       
    เป็นเมืองสวยงามน่าอยู ่     ยุทธศักดิ ์                           
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดอบรมให้ความรู้ ผู้น าชุมชน          20,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด                

 

      
  ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล เยาวชน และสตรีในเขตชุมชน  และสถานที ่ (พัฒนาชุมชน)                       
  ในครอบครัว เทศบาล   ศึกษาดูงาน สิรภพ                           

                 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมาย 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ  

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน          24,000  ศูนย์ผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด                           

  ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลวังกะ การด าเนินงานและกจิกรรม  ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)                       

   ของชมรมผู้สูงอายุ ด้วยการ    อรพรรณ                       

    ให้ความรู้ด้านต่างๆ                                 

8 โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา          20,000  ศูนย์ผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด   
 

                      

  ท้องถิ่น (ชมรมผู้สูงอายุ) ท้องถิ่นให้แก่เยาวชน   ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)                       

    ประชาชน     อรพรรณ                           

9 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ          50,000  ศูนย์ผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด                 
 

        

  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้  ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)                       

   ฝึกทักษะทางด้านอาชีพเสริม    อรพรรณ                       

    ช่วยเพิ่มรายได้                                 

10 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ใส่ใจ  จัดกิจกรรมเพื่อชว่ยเหลือและ          10,000  พื้นที่ ทต.วัง
กะ 

ส านักปลัด  
 

                        

  ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง สร้างก าลังใจแก่ผู้สูงอาย ุผู ้    (พัฒนาชุมชน)                       

   พิการ ผู้ปว่ยติดเตียง ผู้ด้อย -    อรพรรณ                       

    โอกาส และคนไร้ที่พึ่ง                                 

รวม 10          344,000                                

 
 
 
 
 
 
 



 
 2.4 แผนงาน  สาธารณสุข                  
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         
1 โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม ่ เพื่อให้มีงบประมาณสนับสนุน        100,000  พื้นที่เทศบาล ส านักปลัด                      
  อุบัติซ้ า ในการป้องกันการระบาด  ต าบลวังกะ สาธารณสุข                      
    ของโรคติดต่อ                                 
2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่ง-          30,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด           

 
          

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     (สาธารณสุข)                           
3 โครงการป้องกันและควบคุมโรค จัดโครงการป้องกันและ          60,000  ทต.วังกะ  

ส านักปลัด 
                      

  ตามฤดูกาล ควบคุมโรคตามฤดูกาล     (สาธารณสุข)                           
4 โครงการรณรงค์และป้องกัน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์        100,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด            

 
              

  โรคไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ ์และการ    (สาธารณสุข)                       
    ก าจัดลูกน้ าในเขตเทศบาล                                 
5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั ฉีดยาปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา้          60,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด        

 
              

  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน แก่สุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ    (สาธารณสุข)                       
  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก                             
  หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ                             
  เจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลัย                             
  ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี                             
  สวางควัฒวรขัตติยราชนารี ฯ                             
6 เงินอุดหนุน สนับสนุนการพัฒนา สนบัสนุนงบประมาณ          60,000   ทต.วังกะ ส านักปลัด     

 

                    
  งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 3  แก่คณะกรรมการหมู่บา้น                           
  ชุมชนๆละ 20,000 บาท ฯ ในการพัฒนางานด้าน                           
   สาธารณสุขมูลฐาน                          

รวม .............6 โครงการ          410,000                                
 
 
 
 
 
 
 



 
 2.5 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                 

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

1 โครงการแต่งกายชุดประจ าถิ่น จัดกิจกรรมการประกวด             5,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด             
 

       

  ทุกวันศุกร ์ การแต่งกายของข้าราชการ    (บริหารทั่วไป)                      

    และพนักงานจา้ง ทต.วังกะ     สุนิสา                           

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสาน จัดกิจกรรมตามโครงการ        100,000  บริเวณตลาด ส านักปลัด 
 

                    

  ประเพณีวัฒนธรรม และการท่อง จัดงานประเพณีลอย  ถนนคนเดิน (งานท่องเที่ยว)                       

  เท่ียว (ประเพณีลอยกระทง) กระทง ฯ   ทต.วังกะ กาญจนา                           

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสาน จัดกิจกรรมตามโครงการ        100,000  บริเวณตลาด ส านกัปลัด         
 

             

  ประเพณีวัฒนธรรม และการท่อง จัดงานประเพณีวัน  ถนนคนเดิน (งานท่องเที่ยว)                       

  เท่ียว (ประเพณีสงกรานต์) สงกรานต์ ฯ  ทต.วังกะ กาญจนา                       

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จัดกิจกรรมตามประเพณ ี          20,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด                   
 

      

  จริยธรรมตามประเพณึผูกขอ้มือ ของชาวไทยเช้ือสาย    (ท่องเที่ยว)                       

  เดือนเก้า กะเหรี่ยง ,ไทย-รามัญ ฯ     กาญจนา                           

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จัดกิจกรรมตามประเพณ ี          30,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด                 
 

    

  จริยธรรม ตามประเพณีลอยเรือ ของชาวไทยเช้ือสาย    (ท่องเที่ยว)                       

  สะเดาะเคราะห ์ กะเหรี่ยง ,ไทย-รามัญ ฯ    กาญจนา                       

6 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา  จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กร่วม             5,000  วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด             
 

            

  วันวิสาขบูชา  กิจกรรมวันวิสาขบูชา     โชติกา                           

7 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา  จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กร่วม             5,000  วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด      
 

                

  วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา    โชติกา                       

8 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา  จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กร่วม             5,000  วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด                 
 

        

  วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา     โชติกา                           

รวม ............8 โครงการ          270,000                                



 
 
 2.6 แผนงาน  งบกลาง                  

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

    ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์          12,000  ผู้ป่วยเอดส์  
ส านกัปลัด 

                     

    (จ านวน 2 คนๆละ 500 บาท)  พื้นที่ ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)                      

          อรพรรณ                           

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ     3,026,400  ผู้สูงอายุ  
ส านักปลัด 

                      

    (ผู้สูงอายุเดิม 339 คน ประมาณ  พื้นที่ ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)                       

    การเพิ่ม 34 คน รวม 393คน)     อรพรรณ                           

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ     1,238,400  ผู้พิการ ส านักปลัด                       

    (ผู้พิการเดิม 125 คน ประมาณ  พื้นที่ ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)                       

    การเพิ่ม 4 คน รวม 129 คน)    อรพรรณ                       

รวม ..........3 โครงการ       4,276,800                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 ยุทธศาสตร ์  ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
 3.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป                  
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

1 โครงการพัฒนาระบบเมือง เพื่อออกแบบและพัฒนา     2,525,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด   
 

                      

  ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉรยิะ  เทศบาลต าบลวังกะให้เป็น                            

  เทศบาลต าบลวังกะ เมืองอัจฉริยะ                           

  (Governance "Wangka") เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ                           

   สร้างความปลอดภยั                           

   และมีความสุขด้านการ                           

   ด ารงชีวิต                           

   พัฒนาระบบเทคโนโลย ี                           

   ดิจิทัลมาประยกุต์ใช้                           

   ด้านพลเมืองอัจฉริยะ                            

2 โครงการพัฒนาระบบเมืองด้าน  ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน   11,406,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด 
 

                    

  การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ประชากร                            

  เทศบาลต าบลวังกะ  ระบบบริหารงานคลัง                            

  (Smart Governance “Wangka”) ระบบงานสารบรรณ                           

   อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ                           

   การขออนุญาตก่อสรา้ง                            

   ระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะ                            

   ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร                            

   ระบบการให้บรกิารผ่าน                           

   ระบบปัญญาประดิษฐ์                           

   (Chatbot)                          

 
 



 
 

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมคณะผู้บริหาร         200,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด             
 

            

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภา พนกังานและ  และสถานที่ (งานบุคลากร)                       

  พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และศึกษา  ศึกษาดูงาน วรรณนิภา                       

  ต าบลวังกะ ดูงาน                                 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย จัดอบรมพัฒนาความรู้          10,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด      
 

                

  คุณธรรม จริยธรรมพนักงานสว่น ด้านวินัย คุณธรรมและ    (งานนิติการ)                       

  ท้องถิ่น เทศบาลต าบลวังกะ จริยธรรม พนกังานและ    ณัฐนนท์/ศศิภา                       

    ลูกจ้างของเทศบาล                                 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พรบ. จัดอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.          20,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด            
 

         

  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อมูลข่าวสาร ให้กบัพนักงาน    (งานนิติการ)                       

   ของเทศบาล     ณัฐนนท์/ศศิภา                           

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ          30,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด       
 

              

  ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร  ความรู้ให้กับผู้บริหาร และ    (งานนิติการ)                       

  และสมาชิก สภาทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล     ณัฐนนท์/ศศิภา                           

7 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา มีกระบวนการลดขั้นตอน            5,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด                           

  การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการให้นอ้ยลง    (งานนิติการ)                       

          ณัฐนนท์/ศศิภา                           

8 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมเพื่อตระหนกัถึง          15,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด         
 

             

   ความส าคัญของเทศบาล ใน    (งานบริหาร
ทั่วไป) 

                      

   การปฏิบัติงานของประโยชน ์    โชติกา                       

    สุขของประชาชนในท้องถิ่น                                 

                   



 
 

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

หมาย
เหตุ 

  
 

ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจาก  (บาท)  การ หลัก               
 

  
 

      

    โครงการ                                   

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
จัดอบรมให้พนักงานจัดเก็บ 

         10,000  ทต.วังกะ กองคลัง   
 

 
 

 
  

 
      

 
      

  จัดเก็บรายได ้ รายได้มีประสิทธิภาพในการ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

      

    ปฏิบัติงาน                                 

10 
โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก ่ จัดอบรมแก่ผู้แทนภาค 

         20,000  ทต.วังกะ กองคลัง   
 

 
 

 
  

 
      

 
      

  คณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจา้ง ประชาชนที่เป็นคณะกรรมการ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

      

    จัดซื้อจัดจ้าง                                 
รวม 10     14,241,000                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 3.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

1 โครงการจัดท าประชาคม และแผน จัดท าโครงการประชุม          10,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด 
 

                   

  ชุมชน เทศบาลต าบลวังกะ ประชาคมเพื่อให้ประชาชน    ทิตย์สุข                      

    ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น                                 

2 โครงการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น จัดเก็บข้อมูล ส าหรับเป็น          20,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด   
 

                      

  พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน ข้อมูลในการพัฒนาทอ้งถิ่น    (พัฒนาชุมชน)                       

  ท้องถิ่น       อรพรรณ                           

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ ลงพื้นที่ให้บริการและอ านวย          10,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด                           

  บริการประชาชนดา้นสวัสดิการ ความสะดวกแก่ประชาชนด้าน    (พัฒนาชุมชน)                       

  และสังคม นอกสถานที ่ สวัสดิการและสังคม โดยเน้น    อรพรรณ                       

   กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เด็ก                           

    และผู้ด้อยโอกาส                                 

4 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ออกบริการประชาชนดา้น          30,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด       
 

              

   ต่างๆนอกสถานที ่    (พัฒนาชุมชน)                       

5 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ สนับสนุนงบประมาณ          20,000  จ.กาญจนบุรี ส านักปลัด              
 

       

  ประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการ แก่เหล่ากาชาดจังหวัด    (งานวิเคราะห์ฯ)                       

  ด าเนินงานตามภารกจิของเหล่า   กาญจนบุร ี    ทิตย์สุข                       

  กาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี                             

รวม  ..........5 โครงการ            90,000                                

 
 



 
4 ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง                

 4.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป                  

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน          50,000  พื้นที่ ทต.วัง
กะ 

ส านักปลัด      
 

                    

  ผู้แทนราษฎร (สส.)  การเลือกตั้ง  การเลือกตั้ง ฯ    (บริหารทั่วไป)                       

  สมาชิกวุฒิสภา (สว.) การเลือกตั้ง      ยุทธศักดิ ์                       

  นายกเทศมนตรีต าบลวังกะและ                             

  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ                              

  และการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ                                   

2 โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่าย จัดอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ          50,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด    
 

                      

  ต่อต้านการปอ้งกันการทุจริต ความรู้แก่เครือข่ายต่อต้านการ    (งานนิติการ)                       

  คอร์รัปชั่น ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น    ณัฐนนท์/ศศิ
ภา 

                      

รวม ............2 โครงการ          100,000                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

                ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

  
 

ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก               
 

  
 

      

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ        100,000  เทศบาล 
 
ส านักปลัด   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
      

  จิตอาสาภัยพบิัต ิ ปฏิบัติงาน 
 

ต าบลวังกะ งานป้องกัน   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      

2 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ จัดโครงการอบรมเพิ่ม        100,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด     
 
                     

  ศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกัน ศักยภาพ อปพร.ทต.วังกะ  
 

และสถานที่ (งานป้องกัน)   
 

  
 

  
 

      
 

      

  ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน   ศึกษาดูงาน ยุทธศักด์ิ                           

3 โครงการเครือข่ายป้องกันภัย  จัดอบรมเครือข่ายปอ้งกันภยั          30,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด   
 

  
 
   

 
      

 
      

  เทศบาลต าบลวังกะ เทศบาลต าบลวังกะ 
 

และสถานที่ (งานป้องกัน)   
 

  
 

  
 

      
 

      

        ศึกษาดูงาน ยุทธศักด์ิ                           

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ จัดอบรมให้แก่เจา้หน้าที ่          35,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด   
 

  
 

  
 

 
   

      

  ป้องกันและระงับอัคคีภยั ประชาชน เด็กและเยาวชน 
 

  (งานป้องกัน)   
 

  
 

  
  

      

    ในการป้องกันระงับอัคคีภัย     ยุทธศักด์ิ                           

รวม .......4 โครงการ          265,000                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 4.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                 

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ        
00,000  

พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด                          

  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนม คุณของพระบาทสมเด็จพระ    (บริหารทั่วไป)                       

  พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร เจ้าอยู่หวั    ยุทธศักด์ิ                       

  รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ                              

  พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว                                   

2 โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม จัดกิจกรรมการเทิดทูนพระ         
50,000  

พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด   
 

                      

  พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมชนกา เกียรติ และวันคล้ายวันเฉลิม    (บริหารทั่วไป)                       

  ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระชนมพรรษาของพระองค์ ฯ    ยุทธศักด์ิ                       

  บรมนาถบพิตร                                   

3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ จัดกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรต ิ       30,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด                          

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม คุณของสมเด็จพระนางเจ้า    (บริหารทั่วไป)                       

  ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ี สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    ยุทธศักด์ิ                       

  หลวง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                           

4 โครงการวันปิยมหาราช ร่วมกิจกรรมแสดงความส านึก     5,000   -พื้นที่ทต.วังกะ ส านักปลัด                           

   ในพระมหากรุณาธิคุณของ   -ที่ว่าการอ าเภอ (บริหารทั่วไป)                       

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอม    สังขละบุรี โชติกา                       

    เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5                                 

5 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และราชพธิี เพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรม     200,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด                       

   การจัดงานวันรัฐพธิี ราชพธิี    (บริหารทั่วไป)                       

          ยุทธศักด์ิ                           

 



 
ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมาย

เหตุ 
   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ จัดกิจกรรมเทดิทนูพระเกียรติ     50,000   -พื้นที่ทต.วังกะ ส านักปลัด            
 

         

  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสธุา คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   -ที่ว่าการอ าเภอ (บริหารทั่วไป)                       

  พิมลลักษณ พระบรมราชนิี 3 มิถุนายน พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี    สังขละบุรี ยุทธศักด์ิ                       

7 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ จัดอบรมแก่เจา้หน้าที ่เพื่อ     100,000  ทต.วังกะ ส านักปลัด                           

  ชาติ และส่งเสริมความสมานฉันท์ รักษาสถาบันส าคัญของชาต ิ    (บริหารทั่วไป)                       

    และส่งเสริมความสามัคคี     ยุทธศักด์ิ                           

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดโครงการแข่งขันกีฬา       10,000  สนามกีฬา ส านักปลัด                           

  สานสัมพันธ ์ ฟุตบอลในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม  ทต.วังกะ (กีฬานันทนาการ)                       

   ให้ชุมชนได้ออกก าลังกายและ    ทิตย์สุข                       

    สร้างความสามัคคีในชุมชน                                 

9 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬา   200,000  สนามกีฬา ส านักปลัด   
 

                      

  ยาเสพติด เทศบาลต าบลวังกะ ฯลฯ ฟุตบอลคัพ ในเขตอ.สังขละบุร ี  ทต.วังกะ (กีฬานันทนาการ)                       

   เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ    ทิตย์สุข                       

   ชุมชนความรัก ความสามัคคีในชุมชน                           

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็ก     30,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านกัปลัด 
 

                        

  ต้านภัยยาเสพติด และเยาวชน เพื่อสร้างความเข้ม    (กีฬานันทนาการ)                       

   แข็งของชุมชน ความรักความ    ทิตย์สุข                       

    สามัคคี ให้ห่างไกลยาเสพติด                                 

11 โครงการจัดการแข่งขันเรือประเภท จัดการแข่งขันกีฬาเรือ เพื่อเป็น   100,000  บริเวณจุดชม ส านักปลัด                      

  ต่างๆ การส่งเสริมความรักความสามัคคีของ  ทิวทัศน์ ทต. (กีฬานันทนาการ)                       

   ชุมชนชาวเรือ ชาวแพและประชาชนทั่วไป  (แม่น้ าซองกาเรีย) ทิตย์สุข                       

รวม .......11 โครงการ   875,000                                

 



 
 4.4 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน                 

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  การ หลัก                         

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และ          10,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด               
 

          

  ปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้น    (พัฒนาชุมชน)                       

   กลุ่มเด็ก เยาวชน  และประชาชน    สิรภพ                       

    ร่วมกับหนว่ยงานเทศบาล                                 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และ          30,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด                          

  ปัญหาโรคเอดส ์ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยเน้น    (พัฒนาชุมชน)                       

   กลุ่มเด็ก เยาวชน  และประชาชน    สิรภพ                       

    ร่วมกับหนว่ยงานเทศบาล                                 

รวม ........2 โครงการ            40,000                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5.1 แผนงาน  สาธารณสุข                  

ที่ โครงการ รายละเอียด  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   ของกิจกรรม  ประมาณ  ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

    ที่เกิดขึ้นจาก  (บาท)  การ หลัก                         

    โครงการ                               

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ และ จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้        100,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด         
 

                

  รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ    (สาธารณสุข)                       

   การรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ                           

    และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน                                 

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เบื้องต้น จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้          10,000  พื้นที่ ทต.วังกะ ส านักปลัด               
 

          

  เกี่ยวกบัการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน ให้กับชุมชนและสถานประ -    (สาธารณสุข)                       

  และสถานประกอบการ กอบการในการบ าบัดน้ าเสีย                           

    อย่างถูกวิธ ี                                 

3 โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ          40,000  ตลาดสด ทต. ส านักปลัด   
 

                   

  สุขภาพผู้บริโภค เทศบาลต าบลวังกะ เกี่ยวกบัสุขลกษณะตามหลัก    (สาธารณสุข)                       

   สุขาภิบาลตลาดสด และเพือ่                           

   ส่งเสริมให้มีการจัดบริการ                           

   ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม                           

   ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภยั                           

   ต่อผู้บริโภค                           

รวม .............3 โครงการ          150,000                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. แบบ ผด. 02/1 
                 

 
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

             

              
แบบ ผด.02/1 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เทศบาลต าบลวังกะ  อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

 1 ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน 
                 

 
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

                 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

 
    ของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
      (บาท) การ หลัก               

 
  

 
    

 
                                    

 
1 โต๊ะขาว โต๊ะขาว        50,000  ส านักปลัด ส านักปลัด   

 
    

 
               

     จ านวน 20 ตัว   (งานบริหารทั่วไป)                           
 

                                    
 

2 
พัดลมไอเย็น พัดลมไอเย็น 

       10,000  ส านักปลัด ส านักปลัด         
 
               

 
    จ านวน 2 ตัว   (งานบริหารทั่วไป)                           

 
                                    

 
รวม 2   60,000                             

 

               

 
 

    
 
 
 
 



 

2 ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
                

 
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

                
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

    ของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      (บาท) การ หลัก               
 

  
 

    

                                    

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก          4,300  ส านักปลัด ส านักปลัด         
 
         

 
    

  พร้อมติดตั้งถังหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก   งานพัฒนาชุมชน                     
 

    

  (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง     
 

  
 

  
 

  
 

      
 

    

      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

    

                                    

รวม 1   4,300                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน 
                

 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

               
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

    ของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      (บาท) การ หลัก                         

1 สว่านโรตารี่ไฟฟา้ สว่านโรตารี่ไฟฟา้  5,000  
เทศบาลต าบลวังกะ 

ส านักปลัด   
 

  
 

  
 
       

 
    

  
 

จ านวน 1 ตัว 

 
  งานป้องกัน   

 
  

 
  

 
      

 
    

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
      

 
    

2 เครื่องเจียไฟฟ้า 
เครื่องเจียไฟฟ้า 

 5,000  เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด   
 

  
 

  
 
       

 
    

  
 

จ านวน 1 ตัว 

 
  งานป้องกัน   

 
  

 
  

 
      

 
    

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
      

 
    

3 ปืนยิงแม็กไฟฟา้ 
ปืนยิงแม็กไฟฟา้ 

 5,000  เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด   
 

  
 

  
 
       

 
    

  
 

จ านวน 1 ตัว 

 
  งานป้องกัน   

 
  

 
  

 
      

 
    

                                    

รวม 3         15,000                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. แบบ ผด. 02/1 
                

 
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

            

              
แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลวังกะ  อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                

 
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

                
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

    ของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      (บาท) การ หลัก               
 

  
 

    

                          
 

  
 

    

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก          4,300  กองคลัง กองคลัง         
 
               

  พร้อมติดตั้งถังหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก                               

  (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง                               

2 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 30,000 กองคลัง กองคลัง         

 

      
  

  พร้อมอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์                 

    จ านวน 1 ชุด                              

3 เครื่องส ารองไฟ  เครื่องส ารองไฟ  2,500 กองคลัง กองคลัง         
       

 

  

  ขนาด800VA ขนาด800VA                 

    จ านวน 1 ตัว                               

รวม     36,800                             
 
 



 

1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
                

 
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

                
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

    ของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      (บาท) การ หลัก                         

                          
 

  
 

    

1 เก้าอี้ส านักงาน  เก้าอี้ส านักงาน 6,000 กองคลัง กองคลัง         
         

    จ านวน 2 ตัว                 

                                    

รวม 1   6,000                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. แบบ ผด. 02/1 
                

 
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

            

              
แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลวังกะ  อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                

 
2.1 แผนงาน การศึกษา 

                
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

    ของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      (บาท) การ หลัก               
 

  
 

    

1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ        30,000  ศพด.วัดวังก์ฯ งานการศึกษา     
 
                   

  พร้อมอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์         
 

  
 

  
 

      
 

    

    จ านวน 1 ชุด                               

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก          4,300  ศพด.วัดวังก ์ งานการศึกษา     
 
                   

  พร้อมติดตั้งถังหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก                               

  (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง         
 

  
 

  
 

            

3 เครื่องส ารองไฟ  เครื่องส ารองไฟ  2,500 ศพด.วัดวังก ์ งานการศึกษา   
 

 
 

 
  

 
      

 
    

  ขนาด800VA ขนาด800VA     
 

  
 

  
 

  
 

      
 

    

    จ านวน 1 ตัว     
 

  
 

  
 

  
 

      
 

    

รวม 3         36,800                              
                  

 
หมายเหต ุ แบบ ผด.02/1 ไม่น ามารวมในแบบ ผด.01 

                



 

2. แบบ ผด. 02/1 
                

 
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

            

              
แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลวังกะ  อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  

1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
               

 
1.3 แผนงาน สาธารณสุข 

                
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

    ของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      (บาท) การ หลัก               
 

  
 

    

1 เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ  4,000  เทศบาลต าบลวังกะ งานสาธารณสุข         
 
               

  แบบดิจิตอล แบบดิจิตอล 
 

  งานพัฒนาชุมชน   
 

  
 

  
 

      
 

    

  
 

จ านวน 2 เครื่อง 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
      

 
    

2 เคริ่องวัดความดัน เคริ่องวัดความดัน  7,000  เทศบาลต าบลวังกะ งานสาธารณสุข 
  

  
 

 
 

 
      

 
  

 
  โลหิตแบบดิจิตอล โลหิตแบบดิจิตอล 

 
  งานพัฒนาชุมชน   

 
  

 
  

 
      

 
    

  
 

จ านวน 2 เครื่อง 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
      

 
    

3 เครื่องวัดระดับน้ าตาล 
เครื่องวัดระดับ 

 5,000  เทศบาลต าบลวังกะ งานสาธารณสุข   
 

  
 

 
 

 
      

 
    

  ในเลือด น้ าตาลในเลือด 

 
  งานพัฒนาชุมชน   

 
  

 
  

 
      

 
    

  
 

จ านวน 2 เครื่อง 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
      

 
    

รวม 3         16,000                              
 
 
 


