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เทศบาลต าบลวังกะได้จัดท าแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) และด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยผ่านการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ 
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป          
  เทศบาลต าบลวังกะ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕9  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) (ปีงบประมาณ 2564) รวม 146  
โครงการ  งบประมาณ  122,840,500.- บาท  
  มี โค ร งก าร พั ฒ น าที่ บ ร รจุ อ ยู่ ใน เท ศ บั ญ ญั ติ งบ ป ร ะม าณ ราย จ่ า ย  พ .ศ .2 5 6 4                           
จ านวน 106 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  44,314,700.- บาท  ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาล
ต าบลวังกะ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่ได้
ด าเนินการรวม 30 โครงการ จ านวนเงิน  25,474,997.79.- บาท  โดยสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตรกของ
ปีงบประมาณ 2564 โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี ้         

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
(พ.ศ.2564) 

โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ 
(รอบปีงบประมาณ 2564) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตรกการพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษก   

11 
 

1,634,000.- 
 

11 
 

1,634,000.- 
 

4 136,350.- 

๒.  ยุทธศาสตรกการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  สังคม
ฐานความรู้และสิ่งแวดล้อม
เป็นเมือง 
น่าอยู่ 

 
 

56 
 
 

 
 

29,357,500.- 
 
 

47 26,981,700.- 13 23,828,903.- 

๓. ยุทธศาสตรกการพัฒนาการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององคกกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

 
19 

 

 
1,477,000.- 

 
18 1,400,000.- 3 521,730.- 

๔. ยุทธศาสตรกการพัฒนาการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
ความมั่นคง  

24 3,050,000.- 19 2,969,000.- 9 658,014.79 

๕. ยุทธศาสตรกการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน   

36 
 

87,322,000.- 
 

11 11,330,000.- 1 350,000.- 

รวม 146 122,840,500.- 106 44,314,700.- 30 25,494,997.79 
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รายละเอียดโครงการที่ได้ปฏิบัติแยกตามกลุ่มยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ชื่อรายการงบประมาณ
ประจ าปี 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1.โครงการจัดท าสื่อ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธกการท่องเที่ยว
รองรับท้องถิ่น 4.0 ในอ าเภอ
สังขละบุรี 

100,000.00 0.00 100,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

2.โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 50,000.00 0.00 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (ถนนคนเดิน 
เทศบาลต าบลวังกะ) 

500,000.00 130,525.00 369,475.00 ด าเนินการแล้ว 

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม 
ชาวไทย-รามัญ 

500,000.00 0.00 500,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

5.โครงการอบรมการให้บริการ
การท่องเที่ยว 

300,000.00 0.00 300,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

6.โครงการอบรมมัคคุเทศกก
ท้องถิ่น 

50,000.00 0.00 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

7.โครงการ “ชวนลูกจูงหลาน 
สวดมนตกข้ามปี ส่งเสริมสัมพันธก
ดีๆ ในครอบครัวและชุมชน” 

10,000.00 1,350.00 8,650.00 ด าเนินการแล้ว 

8.โครงการตั้งจุดตรวจปีใหม่
และจุดบริการ 

12,000.00 2,405.00 9,595.00 ด าเนินการแล้ว 
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9.โครงการตั้งจุดตรวจวัน
สงกรานตกและจุดบริการ 

12,000.00 2,070.00 9,930.00 ด าเนินการแล้ว 

10.โครงการเทศกาลอาหาร 5 
เชื้อชาติ 

50,000.00 0.00 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

11.โครงการวันของดีเมืองสังข
ละบุรี 

50,000.00 0.00 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

12.โครงการเทศบาลน่าอยู่ 10,000.00 0.00 10,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

13.โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และ
กรรมการบริหารศูนยกพัฒนา
เด็กเล็ก 

200,000.00 8,672.00 191,328.00 ด าเนินการแล้ว 

14.โครงการออมวันละนิดเพื่อ
ชีวิตที่พอเพียง 

6,000.00 0.00 6,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

15.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

16.โครงการโตไปไม่โกง 4,000.00 2,450.00 1,550.00 ด าเนินการแล้ว 

17.โครงการวิทยาศาสตรกน่ารู้ 2,000.00 1,310.00 690.00 ด าเนินการแล้ว 

18.โครงการศึกษาเสริม
ประสบการณกเด็กเล็ก 

4,000.00 0.00 4,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 
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19.โครงการคัดแยกขยะ 2,000.00 0.00 2,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

20.โครงการหนูน้อยรอบรู้ 1,000.00 0.00 1,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

21.โครงการศูนยกพัฒนาเด็ก
เล็กฯส่งเสริมไอโอดีน 

15,000.00 0.00 15,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

22.โครงการสายใยรักจากลูก
ถึงแม่ 

6,000.00 0.00 6,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

23.โครงการส่งเสริมศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

1,000.00 0.00 1,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

24.โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

2,500.00 0.00 2,500.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

25.โครงการกีฬานันทนาการ
สานสัมพันธก (กีฬา ศพด.) 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

26.โครงการส่งเสริมเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

12,000.00 1,575.00 10,425.00 ด าเนินการแล้ว 

27.อุดหนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเขตเทศบาล 3 
โรงเรียน 

195,000.00 0.00 195,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 
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28.อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

15,000.00 0.00 15,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

29.เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

9,800,000.00 9,746,000.00 54,000.00 ด าเนินการแล้ว 

30.เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

9,800,000.00 9,746,000.00 54,000.00 ด าเนินการแล้ว 

31.โครงการป้องกันภัยพิบัติ
อันตราย 

10,000.00 0.00 10,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

32.โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และศึกษาดูงาน ฯลฯ 

400,000.00 0.00 400,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

33.โครงการสนับสนุนอาชีพ
ของชุมชนในเขตเทศบาล 

100,000.00 0.00 100,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

34.โครงการจิตอาสารักษกสังข
ละบุรี 

30,000.00 10,680.00 19,320.00 ด าเนินการแล้ว 

35.โครงการศูนยกเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

50,000.00 0.00 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

36.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสและศึกษาดู
งาน 

450,000.00 0.00 450,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 
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37.โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 

150,000.00 0.00 150,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

38.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวัง
กะ 

20,000.00 0.00 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

39.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

50,000.00 0.00 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

40.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลต าบลวัง
กะ 

50,000.00 0.00 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

41.โครงการสงเคราะหกผู้สูงวัย 
ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่
พ่ึง 

10,000.00 0.00 10,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19

ด าเนินการ 

42.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคตามฤดูกาล 

60,000.00 0.00 60,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

43.โครงการรณรงคกและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

100,000.00 8,270.00 91,730.00 ด าเนินการแล้ว 

44.โครงการสัตวกปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารยก 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณกวลัยลักษณกอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี ฯ 

60,000.00 59,896.00 104.00 ด าเนินการแล้ว 



 ๘ 

45.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษกทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

46.โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว(ประเพณีลอย
กระทง) 

200,000.00 0.00 200,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

47.โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว(ประเพณี
สงกรานตก) 

200,000.00 0.00 200,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

48.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามประเพณีผูก
ข้อมือเดือนเก้า 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

49.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามประเพณีลอยเรือ
สะเดาะเคราะหก 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

50.โครงการแต่งกายชุดประจ า
ถิ่นทุกวันศุกรก เทศบาลต าบลวัง
กะ 

5,000.00 0.00 5,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

51.โครงการอนุรักษก ฟ้ืนฟู
ศาสนาวันวิสาขบูชา 

5,000.00 0.00 5,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

52.โครงการอนุรักษก ฟ้ืนฟู
ศาสนาวันมาฆบูชา 

5,000.00 0.00 5,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

53.โครงการอนุรักษก ฟ้ืนฟู
ศาสนาวันอาสาฬหบูชา 

5,000.00 0.00 5,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 



 ๙ 

54.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสก 12,000.00 12,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว 

55.เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

135,000.00 0.00 135,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

56.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,214,800.00 3,043,000.00 171,800.00 ด าเนินการแล้ว 

57.เบี้ยยังชีพความพิการ 1,334,400.00 1,096,200.00 238,200.00 ด าเนินการแล้ว 

58.โครงการป้องกันโรคติดต่อ 
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 

100,000.00 92,850.00 7,150.00 ด าเนินการแล้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

59.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

100,000.00 0.00 100,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

60.โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างและประชาชน 

20,000.00 0.00 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

61.โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลวังกะ 

500,000.00 0.00 500,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

62.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

10,000.00 0.00 10,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

63.โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

64.โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
พนักงานเทศบาลต าบลวังกะ 

20,000.00 0.00 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 



 ๑๐ 

65.โครงการศูนยกคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

20,000.00 0.00 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

66.โครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

20,000.00 0.00 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

67.โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

5,000.00 0.00 5,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

68.โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000.00 0.00 15,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

69.โครงการจัดตั้งศูนยก
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคกกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
(สถานที่กลาง) อ าเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

70.โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยกสิน 

500,000.00 500,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว 

71.โครงการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐานขององคกกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

72.โครงการจัดท าประชาคม
และแผนชุมชน 

10,000.00 1,730.00 8,270.00 ด าเนินการแล้ว 

73.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนด้าน
สวัสดิการและสังคมนอก
สถานที่ 

10,000.00 0.00 10,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 



 ๑๑ 

74.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

75.อุดหนุนโครงการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

20,000.00 20,000.00 0.00 ด าเนินการแลว้ 

76.อุดหนุนโครงการสนับสนุน
การจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

40,000.00 0.00 40,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง 

77.ค่าจ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (สส.) การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) การ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลง
วังกะและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลวังกะ และการลง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 

300,000.00 262,950.79 37,049.21 ด าเนินการแลว้ 

78.โครงการอบรมให้ความรู้
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอรกรัปชั่น 

100,000.00 0.00 100,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

79.โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพและศึกษาดูงานของ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ต าบลวังกะ 

200,000.00 0.00 200,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

80.โครงการเครือข่ายป้องกัน
ภัยเทศบาลต าบลวังกะ 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

81.โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

35,000.00 0.00 35,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 



 ๑๒ 

82.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 28 กรกฎาคม วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราก
รณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

400,000.00 0.00 400,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

83.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม) 

50,000.00 3,460.00 46,540.00 ด าเนินการแล้ว 

84.โครงการจัดงานวันรัฐพิธี 
และราชพิธี 

500,000.00 0.00 500,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

85.โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ และส่งเสริม
ความสมานฉันทก 

100,000.00 0.00 100,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

86.โครงการวันปิยมหาราช 4,000.00 1,000.00 3,000.00 ด าเนินการแล้ว 

87.โครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

100,000.00 0.00 100,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

88.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สานสัมพันธก 

80,000.00 80,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว 

89.โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด เทศบาล
ต าบลวังกะ ฯลฯ 

300,000.00 242,824.00 57,176.00 ด าเนินการแล้ว 

90.โครงการจัดการแข่งขันเรือ
ประเภทต่างๆ 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 



 ๑๓ 

91.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุ
ธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี (เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3 
มิถุนายน) 

200,000.00 7,520.00 192,480.00 ด าเนินการแล้ว 

92.โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

93.โครงการรณรงคกป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 6,020.00 23,980.00 ด าเนินการแล้ว 

94.โครงการรณรงคกป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดสก 

30,000.00 4,950.00 25,050.00 ด าเนินการแล้ว 

95.โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองคกกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

100,000.00 49,290.00 50,710 ด าเนินการแล้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

96.ก่อสร้างบ้านพักส าหรับ
ข้าราชการ เทศบาลต าบลวังกะ 

3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 -กันเงิน- 

97.ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ถนนริมน้ า ซอย2 แยกขวามือ 

750,000.00 0.00 750,000.00 -กันเงิน- 

98.โครงการชุมชนปลอดขยะ 
และรณรงคกลดภาวะโลกร้อน 

250,000.00 0.00 250,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

99.โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการบ าบัดน้ า
เสียในชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

10,000.00 0.00 10,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 

100.โครงการตลาดสด
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
เทศบาลต าบลวังกะ 

40,000.00 0.00 40,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรคละ
บาด โควดิ-19 



 ๑๔ 

101.โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน เทศบาล
ต าบลวังกะ 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณกโรค
ละบาด โควิด-19 

102.ก่อสร้างถนน คสล.บริ
เวณใต้สะพานพระศรี
สุวรรณคีรี 

350,000.00 350,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว 

103.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บริเวณซอยต้นผึ้งแยก
ซ้ายมือ 

300,000.00 0.00 300,000.00 -กันเงิน- 

104.ก่อสร้างปรับปรุงแพสูบ
น้ าดิบ พร้อมจัดหาติดตั้งปั๊มน้ า
พร้อมมอเตอรก2ชุด และ
ปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบ 
ปรับปรุงระบบท่อสูบน้ าดิบ
และระบบไฟฟ้า 

4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

105.โครงการพัฒนาชุมชน
หลังวัดศรีสุวรรณเพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศนก 

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

106.ซ่อมแซมปรับปรุงศูนยก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

500,000 0.00 500,000 -กันเงิน- 

 
 

สรุปได้ดังนี้   
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ( เฉพาะปี 2564 )    มีจ านวน  146  โครงการ 
โครงการที่น าไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564           มีจ านวน  106  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ   72.60  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1 - 4) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  รวมมีจ านวน 30 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  28.30  ของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 


