
2. แบบ ผด. 02
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

1 ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
1.2 แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ จัดกิจกรรมร่วมท าบุญ 50,000         บริเวณตลาด ส านักปลัด

ตักบาตรช่วงเทศกาลปีใหม่ สังขละบุรี (งานท่องเท่ียว)
กาญจนา

2 โครงการอบรมการให้บริการการ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ 300,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
ท่องเท่ียว เก่ียวกับการให้บริการ (งานท่องเท่ียว)
(ตลาดกะเหร่ียง) การท่องเท่ียว กาญจนา

3 โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถ่ิน อบรมให้ความรู้เพ่ิมศักยภาพ 50,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  ด้านข้อมูล (งานท่องเท่ียว)
แหล่งท่องเท่ียว และการ กาญจนา
บริการ

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 500,000       บริเวณตลาด ส านักปลัด
(ถนนคนเดิน เทศบาลต าบลวังกะ) เพ่ือแสดงวิถีชีวิตของกลุ่ม สังขละบุรี (งานท่องเท่ียว)

ชาติพันธ์ุ และเผยแพร่ กาญจนา
ศิลปะวัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียวอ าเภอสังขละบุรี

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

เทศบำลต ำบลวังกะ  อ ำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

แบบ ผด.02
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
5 โครงการจัดท าส่ือเผยแพร่ประชา ผลิตส่ือ ปชส.เผยแพร่การ 100,000       ส านักปลัด ส านักปลัด

สัมพันธ์การท่องเท่ียวรองรับท้องถ่ิน ท่องเท่ียวของอ าเภอสังขละบุรี (งานท่องเท่ียว)
4.0 ใน อ าเภอสังขละบุรี และสร้างรายได้ให้กับชุมชน กาญจนา/ณัฐรินีย์

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียว วิถีชีวิต 500,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย -รามัญ ชุมชน ชาวไทย-รามัญ (งานท่องเท่ียว)

โดยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม กาญจนา
ได้แก่ การท าอาหารรามัญ
การจักสาน เป็นต้น
เป็นการส่งเสริมการท่อง
เท่ียวต่อยอดจากโครงการ
อบรมการให้บริการการท่อง
เท่ียวปีงบประมาณท่ีผ่านมา

7 โครงการ "ชวนลูกจูงหลาน สวดมนต์ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน 10,000         วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
ข้ามปี ส่งเสริมสัมพันธ์ดีๆ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ผ่านการ (พัฒนาชุมชน)

ในครอบครัว" ปฏิบัติธรรมไว้พระสวดมนต์ อรพรรณ
ซ่ึงช่วยในการพัฒนาสุขภาพ
จิต

8 โครงการเทศกาลอาหาร5เช้ือชาติ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ 50,000         บริเวณตลาด ส านักปลัด
วัฒนธรรมต่างๆของดีใน สังขละบุรี (งานท่องเท่ียว)

อ าเภอสังขละบุรี กาญจนา
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
9 โครงการวันของดี เมืองสังขละบุรี เพ่ือส่งเสริมสินค้าพ้ืนบ้านและ 50,000         ส านักปลัด ส านักปลัด

การเกษตรในพ้ืนท่ี (งานท่องเท่ียว)

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว กาญจนา

รวม 8 1,610,000    
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1.3 แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการต้ังจุดตรวจปีใหม่และจุด มีจุดตรวจร่วมและจุดบริการ 12,000         จุดตรวจร่วม ส านักปลัด

บริการ ส าหรับบริการนักท่องเท่ียว หน้าเทศบาล (งานป้องกัน)
ช่วงเทศกาลปีใหม่ (ยุทธศักด์ิ)

2 โครงการต้ังจุดตรวจวันสงกรานต์ มีจุดตรวจร่วมและจุดบริการ 12,000         จุดตรวจร่วม ส านักปลัด

และจุดบริการ ส าหรับบริการนักท่องเท่ียว หน้าเทศบาล (งานป้องกัน)

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ยุทธศักด์ิ)

รวม 2 24,000         

2 ยุทธศำสตร์   กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สังคมฐำนควำมรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
2.1 แผนงำน  บริหำรท่ัวไป

ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร

1 โครงการเทศบาลน่าอยู่ จัดกิจกรรมเพ่ือให้เทศบาล 10,000         ส านักงาน ส านักปลัด

มีความสะอาดเป็นระเบียบ ทต.วังกะ (บริหารท่ัวไป)

เรียบร้อย (5 ส.) (สุนิสา)
รวม 1 10,000         
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2.2 แผนงำน  กำรศึกษำ
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กในเขต 30,000         สนามกีฬา ทต. ส านักปลัด

เทศบาลต าบลวังกะ (การศึกษา)
ณัฏฐนันท์

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ จัดอบรมและศึกษาดูงานของ 200,000        -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร  -ศพด.วัดวังก์ฯ(ศพด.ทต.วังกะ)
เทศบาลและกรรมการบริหารศูนย์ พนักงานเทศบาลและ ณัฏฐนันท์
พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการบริหาร ศพด.ฯ

3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ สนับสนุนงบประมาณให้ 195,000        -ร.ร.อุดมสิทธิศึกษาส านักปลัด
1) อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน กับโรงเรียนในเขตเทศบาล  -ร.ร.อนุบาลสังขละ(วิเคราะห์ฯ)
ในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน บุรี

โรงเรียนละ 65,000.-บาท  -ร.ร.วัดวังก์วิเว
การาม

4 เงินอุดหนุนส่วนราชการ สนับสนุนงบประมาณให้ 15,000          -ร.ร.อุดมสิทธิศึกษาส านักปลัด
2) อุดหนุนการป้องกันและแก้ไข กับโรงเรียนในเขตเทศบาล  -ร.ร.อนุบาลสังขละ(วิเคราะห์ฯ)
ปัญหายาเสพติดแก่โรงเรียนในเขต ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ี บุรี
เทศบาล 3 โรงเรียน เก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือ  -ร.ร.วัดวังก์วิเว

สร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน การาม
ไม่ให้ข้องเก่ียวกับยาเสพติด
โรงเรียนละ 5,000.- บาท

5 โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิตท่ี จัดกิจกรรมการออมเงิน 6,000            -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
พอเพียง (ศพด.) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้  -ศพด.วัดวังก์ฯ (ศพด.2 ศูนย์)
 -ศพด.ทต.วังกะ 5,000 รู้คุณค่าของเงินและรู้จัก
 -ศพด.วัดวังก์ฯ 1,000 การออม
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
6 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ 15,000          -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด

ส่งเสริมไอโอดีน อนามัยท่ีดี  -ศพด.วัดวังก์ฯ (ศพด.2 ศูนย์)
ศพด.ทต.วังกะ 10,000
ศพด.วัดวังก์ฯ  5,000

7 โครงการโตไปไม่โกง กิจกรรมการอบรม การสอน 4,000            -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
ศพด.ทต.วังกะ 3,000 ให้เด็กมีความตระหนักถึง  -ศพด.วัดวังก์ฯ (ศพด.)
ศพด.วัดวังก์ฯ  1,000 ผลเสียของการทุจริต ฯ

8 โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี 2,000            -ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด
(ศพด.วัดวังก์ฯ) ความรู้ความเข้าใจ เก่ียว (ศพด.วัดวังก์ฯ)

กับวิทยาศาสตร์ ฯ
9 โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี 12,000          -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด

พอเพียง การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  -ศพด.วัดวังก์ฯ (ศพด.2 ศูนย์)
 -ศพด.ทต.วังกะ 10,000
ศพด.วัดวังก์ฯ  2,000

10 โครงการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน ลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน 2,000            -ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด
(ศพด.วัดวังก์ฯ) ตามชุมชนต่างๆ เพ่ือรับรู้ (ศพด.วัดวังก์ฯ)

ปัญหา/อุปสรรคท่ีแท้จริง
ของเด็ก

11 โครงการศึกษาเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ทัศนศึกษา 4,000            -ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด
เด็กเล็ก แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (ศพด.วัดวังก์ฯ)
(ศพด.วัดวังก์ฯ) เพ่ือเสริมประสบการณ์การ

เรียนรู้
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
12 โครงการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การ 2,000            -ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด

(ศพด.วัดวังก์ฯ) คัดแยกขยะได้อย่างปลอดภัย (ศพด.วัดวังก์ฯ)
13 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมปลูกฝังเด็กให้มี 4,000            -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด

 -ศพด.ทต.วังกะ 3,000 ความรักต่อส่ิงแวดล้อม  -ศพด.วัดวังก์ฯ (ศพด.)
 -ศพด.วัดวังก์ฯ 1,000 และปลูกฝังการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม
14 โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก และ 1,000            -ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด

จริยธรรม พนักงาน มีความตระหนักใน (ศพด.วัดวังก์ฯ)
(ศพด.วัดวังก์ฯ) คุณธรรม มีความอดทน และ

มีความเพียรในการสอน
15 โครงการหนูน้อยรอบรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 1,000            -ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด

ของเด็กเล็ก ให้รอบรู้อย่าง (ศพด.วัดวังก์ฯ)
รอบด้าน

16 โครงการสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริม 2,500            -ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด
วัฒนธรรมในท้องถ่ิน ประเพณีวัฒนธรรม ฯ (ศพด.วัดวังก์ฯ)

17 โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก และ 6,000            -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  -ศพด.วัดวังก์ฯ (ศพด.)
 -ศพด.ทต.วังกะ 3,000 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -ศพด.วัดวังก์ฯ 3,000

18 โครงการป้องกันภัยพิบัติอันตราย กิจกรรมการอบรม การสอน 10,000          -ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด
(ศพด.วัดวังก์ฯ) การป้องกันภัย (ศพด.วัดวังก์ฯ)

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 450,500        -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด รอเงินจัดสรร
บริหารสถานศึกษา ศพด.ในการจัดการเรียนการ  -ศพด.วัดวังก์ฯ (การศึกษา)
เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าจัดการ สอนแก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา
เรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) เด็กเล็ก
 -ศพด.ทต.วังกะ  261,800
 -ศพด.วัดวังก์ฯ 188,700
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ

บริหารสถานศึกษา ศพด.เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษา 

การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา (ค่าหนังสือเรียน)

เด็กเล็ก (ศพด.) 

(1) ค่าหนังสือเรียน 53,000          -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด รอเงินจัดสรร

(อัตราคนละ 200 บาท/ปี)  -ศพด.วัดวังก์ฯ (การศึกษา)

ศพด.ทต.วังกะ  30,800

ศพด.วัดวังก์ฯ 22,200

(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนงบประมาณให้ 53,000          -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด รอเงินจัดสรร

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

ศพด.ทต.วังกะ  30,800 การจัดการศึกษา 

ศพด.วัดวังก์ฯ 22,200 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

(3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน สนับสนุนงบประมาณให้ 79,500          -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด รอเงินจัดสรร

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

ศพด.ทต.วังกะ  46,200 การจัดการศึกษา 

ศพด.วัดวังก์ฯ  33,300 (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนงบประมาณให้ 113,950        -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด รอเงินจัดสรร

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

ศพด.ทต.วังกะ  66,220 การจัดการศึกษา 

ศพด.วัดวังก์ฯ  47,730 (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
21 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณค่า 1,298,500     -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด รอเงินจัดสรร

 -ศพด.ทต.วังกะ  754,600 อาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก  -ศพด.วัดวังก์ฯ (ศพด.) ตามไตรมาส

 -ศพด.วัดวังก์ฯ  543,900 สังกัดเทศบาล
22 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ งบประมาณจัดสรรเป็นเงิน 100,000        -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด รอเงินจัดสรร

วิชาชีพครูสังกัด ศพด. ส าหรับเข้ารับการอบรมฯ  -ศพด.วัดวังก์ฯ (ศพด.)
(จ านวน 10 คนๆละ 10,000.-บาท)

23 เงินอุดหนุน อาหารเสริม(นม) สนับสนุนงบประมาณค่า 5,202,485  -ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด รอเงินจัดสรร

 -ศพด.ทต.วังกะ  295,095 อาหารเสริม (นม) แก่เด็ก  -ศพด.วัดวังก์ฯ (การศึกษา) ตามไตรมาส

 -ศพด.วัดวังก์ฯ   212,699 เล็ก สังกัดเทศบาล และ  -ร.ร.อนุบาล
 -ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี นักเรียนระดับอนุบาล - สังขละบุรี
3,182,809 ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ  -ร.ร.วัดวังก์
 -ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม โรงเรียนในพ้ืนท่ีเทศบาล วิเวการาม
1,511,882

24 เงินอุดหนุนส่วนราชการ สนับสนุนงบประมาณค่า 9,800,000  -ร.ร.อนุบาล ส านักปลัด รอเงินจัดสรร

ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารกลางวันแก่นักเรียน สังขละบุรี (วิเคราะห์) ตามไตรมาส

โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรม โรงเรียนในพ้ืนท่ีเทศบาล  -ร.ร.วัดวังก์
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดย วิเวการาม
แยกเป็น
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี 
6,644,000
ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม 
3,156,000
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
25 โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ จัดกิจกรรมกีฬาให้กับเด็กเล็ก 30,000         สนามกีฬา ส านักปลัด

(กีฬา ศพด.) ศพด.ท้ัง 2 ศูนย์ ทต.วังกะ (งานการศึกษา)

26 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก  - ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
(ศพด.) ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง (ศพด.ทต.วังกะ)

เรียนรู้ภายในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน

27 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก  - ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
(ศพด.) ได้เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิ (ศพด.ทต.วังกะ)

ปัญญา
28 โครงการแต่งกายชุดประจ าท้องถ่ิน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนา  - ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด

ทุกวันศุกร์ (ศพด.) เด็กเล็กอนุรักษ์การแต่งกาย (ศพด.ทต.วังกะ)
ประจ าถ่ินตามประเพณีแต่ละ
ท้องถ่ิน

29 โครงการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านเด็ก  - ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
(ศพด.) นักเรียน 1 คร้ัง/ปี (ศพด.ทต.วังกะ)

30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมให้นักเรียนมี  - ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
จริยธรรม (ศพด.) คุณธรรม จริยธรรม ศึกษา (ศพด.ทต.วังกะ)

ธรรมของพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเน่ืองและน าไปปรับใช้
ในชีวิตอย่างถูกต้องและมี
ความสุข

31 โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  - ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
(ศพด.) มีการประสานความร่วมมือ (ศพด.ทต.วังกะ)

กับผู้ปกครองเด็ก
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
32 โครงการขยับกายวันละนิด เพ่ือชีวิต ให้นักเรียนได้ออกก าลัง  - ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด

ท่ีสดใส (ศพด.) กายได้อย่างถูกต้อง และ (ศพด.ทต.วังกะ)
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง

33 โครงการหนูน้อยไหว้สวย (ศพด.) ปลูกฝังให้นักเรียนมีมารยาท  - ศพด.ทต.วังกะ ส านักปลัด
ในการไหว้และสืบทอด (ศพด.ทต.วังกะ)
วัฒนธรรมการไหว้ท่ีถูกต้อง

34 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้มีส่วน  - ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด ตามวันส าคัญ

จริยธรรมวันส าคัญทางศาสนา (ศพด.) ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญทาง (ศพด.วัดวังก์ฯ) ทางศาสนา
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันอาสาฬบูชา

35 โครงการส่งเสริมคุณธรรม สอนวิธีการท าตุง และพาเด็ก  - ศพด.วัดวังก์ฯ ส านักปลัด

จริยธรรมตามประเพณีลอยเรือ ไปร่วมกิจกรรมประเพณีลอย (ศพด.วัดวังก์ฯ)
สะเดาะเคราะห์ (ศพด.) เรือสะเดาะเคราะห์

รวม 35 17,692,435 
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2.3 แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียน 400,000       ทต.วังกะ ส านักปลัด

รู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี รู้เศรษฐกิจพอเพียง สนับ และสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)
ใหม่ ,โครงการอันเน่ืองมาจากพระ- สนุนการแก้ไขปัญหาความ ศึกษาดูงาน อรพรรณ
ราชด าริ,โครงการอันเน่ืองมาจากพระ ยากจนด้วยกระบวนการ
ราชเสาวนีย์และปิดทองหลังพระฯลฯ เรียนรู้การเกษตรตามแนว
(โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน ฯ)

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 450,000       ทต.วังกะ ส านักปลัด
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล และสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)
โอกาสและศึกษาดูงาน จ านวน  1 คร้ัง และศึกษา ศึกษาดูงาน อรพรรณ

ดูงาน
3 โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชน จัดอบรมอาชีพให้เด็ก เยาวชน 100,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

ในเขตเทศบาล ประชาชน ในเขตเทศบาล (พัฒนาชุมชน)
ให้มีรายได้เสริม สิรภพ

4 โครงการสนับสนุนและพัฒนา จัดอบรมแก่กลุ่มสตรี /พัฒนา 150,000       ทต.วังกะ ส านักปลัด
ศักยภาพกลุ่มสตรี บทบาทของสตรี พ้ืนท่ี ทต. และสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)

วังกะ ศึกษาดูงาน จิดาภา
5 โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ส่งเสริมกลุ่มจิตอาสา ในการ 10,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

ดูแลชุมชนให้มีความสะอาด (บริหารท่ัวไป)
เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ ยุทธศักด์ิ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดอบรมให้ความรู้ ผู้น าชุมชน 50,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล เยาวชน และสตรีในเขตชุมชน และสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)

ในครอบครัว เทศบาล ศึกษาดูงาน สิรภพ
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 20,000         ศูนย์ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลวังกะ การด าเนินงานและกิจกรรม ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)
ของชมรมผู้สูงอายุ ด้วยการ อรพรรณ
ให้ความรู้ด้านต่างๆ

8 โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา 50,000         ศูนย์ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ท้องถ่ิน (ชมรมผู้สูงอายุ) ท้องถ่ินให้แก่เยาวชน ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)

ประชาชน อรพรรณ
9 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 50,000         ศูนย์ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้ ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)
ฝึกทักษะทางด้านอาชีพเสริม อรพรรณ
ช่วยเพ่ิมรายได้

10 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ใส่ใจ จัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและ 10,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ท่ีพ่ึง สร้างก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ (พัฒนาชุมชน)

พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อย - อรพรรณ
โอกาส และคนไร้ท่ีพ่ึง

รวม 10 1,290,000    
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2.4 แผนงำน  สำธำรณสุข

ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร

1 โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ เพ่ือให้มีงบประมาณสนับสนุน 100,000       พ้ืนท่ีเทศบาล กองช่าง

อุบัติซ้ า ในการป้องกันการระบาด ต าบลวังกะ สาธารณสุข

ของโรคติดต่อ

2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่ง- 30,000         ทต.วังกะ กองช่าง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสริมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (สาธารณสุข)

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรค จัดโครงการป้องกันและ 60,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง

ตามฤดูกาล ควบคุมโรคตามฤดูกาล (สาธารณสุข)

4 โครงการรณรงค์และป้องกัน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 100,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง

โรคไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ และการ (สาธารณสุข)
ก าจัดลูกน้ าในเขตเทศบาล

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน แก่สุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ (สาธารณสุข)
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก

หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย

ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒวรขัตติยราชนารี ฯ

6 เงินอุดหนุน สนับสนุนการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ 60,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง
งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 3 แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน

ชุมชนๆละ 20,000 บาท ฯ ในการพัฒนางานด้าน

สาธารณสุขมูลฐาน

รวม 6 410,000       
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2.5 แผนงำน  กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการแต่งกายชุดประจ าถ่ิน จัดกิจกรรมการประกวด 5,000           ทต.วังกะ ส านักปลัด

ทุกวันศุกร์ การแต่งกายของข้าราชการ (บริหารท่ัวไป)
และพนักงานจ้าง ทต.วังกะ สุนิสา

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสาน จัดกิจกรรมตามโครงการ 100,000       บริเวณตลาด ส านักปลัด
ประเพณีวัฒนธรรม และการท่อง จัดงานประเพณีลอย ถนนคนเดิน (งานท่องเท่ียว)
เท่ียว (ประเพณีลอยกระทง) กระทง ฯ ทต.วังกะ กาญจนา/ณัฐรินีย์

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสาน จัดกิจกรรมตามโครงการ 200,000       บริเวณตลาด ส านักปลัด
ประเพณีวัฒนธรรม และการท่อง จัดงานประเพณีวัน ถนนคนเดิน (งานท่องเท่ียว)
เท่ียว (ประเพณีสงกรานต์) สงกรานต์ ฯ ทต.วังกะ กาญจนา/ณัฐรินีย์

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมตามประเพณี 30,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
จริยธรรมตามประเพณึผูกข้อมือ ของชาวไทยเช้ือสาย (ท่องเท่ียว)
เดือนเก้า กะเหร่ียง ,ไทย-รามัญ ฯ กาญจนา/ณัฐรินีย์

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมตามประเพณี 30,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
จริยธรรม ตามประเพณีลอยเรือ ของชาวไทยเช้ือสาย (ท่องเท่ียว)
สะเดาะเคราะห์ กะเหร่ียง ,ไทย-รามัญ ฯ กาญจนา/ณัฐรินีย์

6 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กร่วม 5,000           วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
วันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา โชติกา

7 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กร่วม 5,000           วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา โชติกา

8 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กร่วม 5,000           วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โชติกา

รวม 8 380,000       
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2.6 แผนงำน  งบกลำง
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000         ผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด

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

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,026,400    ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
(ผู้สูงอายุเดิม 339 คน ประมาณ พ้ืนท่ี ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)
การเพ่ิม 34 คน รวม 393คน) อรพรรณ

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,238,400    ผู้พิการ ส านักปลัด
(ผู้พิการเดิม 125 คน ประมาณ พ้ืนท่ี ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)
การเพ่ิม 4 คน รวม 129 คน) อรพรรณ

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 150,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง
สปสช. (เล็ก)

รวม 4 4,426,800    

3 ยุทธศำสตร์   ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3.1 แผนงำน  บริหำรท่ัวไป

ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี พัฒนาระบบสารสนเทศในการ 100,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

สารสนเทศและการส่ือสาร บันทึกข้อมูลและบริการ (บริหารท่ัวไป)
อินเตอร์เน็ตของเทศบาล ทิตย์สุข
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมคณะผู้บริหาร 500,000       ทต.วังกะ ส านักปลัด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานและ และสถานท่ี (งานบุคลากร)
พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และศึกษา ศึกษาดูงาน วรรณนิภา
ต าบลวังกะ ดูงาน

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย จัดอบรมพัฒนาความรู้ 20,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด
คุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วน ด้านวินัย คุณธรรมและ (งานนิติการ)
ท้องถ่ิน เทศบาลต าบลวังกะ จริยธรรม พนักงานและ ณัฐนนท์/ศศิภา

ลูกจ้างของเทศบาล
4 โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วย ฝึกอบรมให้ความรู้เครือ 10,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด

เหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ข่ายศูนย์ไกล่เกล่ียประนี (งานนิติการ)
ประนอมข้อพิพาท 1 คร้ัง ณัฐนนท์/ศศิภา

5 โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พรบ. จัดอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 20,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ข้อมูลข่าวสาร ให้กับพนักงาน (งานนิติการ)
2540 ของเทศบาล ณัฐนนท์/ศศิภา

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพและ 30,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด
ระเบียบกฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร ความรู้ให้กับผู้บริหาร และ (งานนิติการ)
และสมาชิก สภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล ณัฐนนท์/ศศิภา

7 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา มีกระบวนการลดข้ันตอน 5,000           ทต.วังกะ ส านักปลัด
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการให้น้อยลง (งานนิติการ)

ณัฐนนท์/ศศิภา
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร  
8 โครงการพนักงานดีเด่น จัดกิจกรรมสร้างขวัญและ 2,000           ทต.วังกะ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลวังกะ ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ (บริหารท่ัวไป)
ของพนักงานเทศบาล และ สุนิสา
พนักงานจ้าง

9 เงินอุดหนุน โครงการจัดต้ังศูนย์ สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ 30,000         ศูนย์ปฏิบัติการ ส านักปลัด
บริการร่วมในการช่วยเหลือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ร่วมในการช่วย(งานวิเคราะห์ฯ)
ประชาชนของอปท.ระดับอ าเภอ เหลือประชาชน (สถานท่ีกลาง) เหลือประชาชน ทิตย์สุข
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอสังขละบุรี  ได้ใช้ประโยชน์ในการประสาน (สถานท่ีกลาง)
จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลด้วยกัน และประสาน อ.สังขละบุรี

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง จ.กาญจนบุรี
10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดอบรมให้พนักงานจัดเก็บ 10,000         ทต.วังกะ กองคลัง

จัดเก็บรายได้ รายได้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

11 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ จัดอบรมแก่ผู้แทนภาค 20,000         ทต.วังกะ กองคลัง
คณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ้าง ประชาชนท่ีเป็นคณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
12 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี ด าเนินการปรับปรุงและจัดท า 500,000       ทต.วังกะ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้ของเทศบาล โดย
สามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และ
สะดวกรวดเร็ว

13 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมเพ่ือตระหนักถึง 15,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด
ความส าคัญของเทศบาล ใน (งานบริหารท่ัวไป)
การปฏิบัติงานของประโยชน์ โชติกา
สุขของประชาชนในท้องถ่ิน

รวม 13 1,262,000    
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3.2 แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร

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

ชุมชน เทศบาลต าบลวังกะ ประชาคมเพ่ือให้ประชาชน ทิตย์สุข

ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

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

พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน ข้อมูลในการพัฒนาท้องถ่ิน (พัฒนาชุมชน)

ท้องถ่ิน อรพรรณ

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ ลงพ้ืนท่ีให้บริการและอ านวย 10,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

บริการประชาชนด้านสวัสดิการ ความสะดวกแก่ประชาชนด้าน (พัฒนาชุมชน)

และสังคม นอกสถานท่ี สวัสดิการและสังคม โดยเน้น อรพรรณ

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก

และผู้ด้อยโอกาส

4 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ออกบริการประชาชนด้าน 30,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

ต่างๆนอกสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)

จิดาภา

5 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณ สนับสนุนงบประมาณ 20,000         จ.กาญจนบุรี ส านักปลัด

ประโยชน์ แก่เหล่ากาชาดจังหวัด (งานวิเคราะห์ฯ)

เงินอุดหนุนโครงการด าเนินงาน  กาญจนบุรี ทิตย์สุข

ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

กาญจนบุรี
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร

6 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณ สนับสนุนงบประมาณ 40,000         อนุสาวรีย์ ส านักปลัด

ประโยชน์ เพ่ืออุดหนุนโครงการจัด สมเด็จพระ (งานวิเคราะห์ฯ)

เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ นเรศวรมหาราช

จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ พระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน

นเรศวรมหาราช จ.กาญจนบุรี

รวม 6 130,000       

4 ยุทธศำสตร์  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและควำมม่ันคง

4.1 แผนงำน  บริหำรท่ัวไป

ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 300,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

ผู้แทนราษฎร (สส.)  การเลือกต้ัง การเลือกต้ัง ฯ (บริหารท่ัวไป)

สมาชิกวุฒิสภา (สว.) การเลือกต้ัง ยุทธศักด์ิ

นายกเทศมนตรีต าบลวังกะและ

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 

และการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
2 โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่าย จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 100,000       ทต.วังกะ ส านักปลัด

ต่อต้านการป้องกันการทุจริต ความรู้แก่เครือข่ายต่อต้านการ (งานนิติการ)
คอร์รัปช่ัน ป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน ณัฐนนท์/ศศิภา

3 โครงการศูนย์เครือข่ายต่อต้านการ พัฒนาศูนย์ส าหรับเครือข่าย 10,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด
ทุจริตคอร์รัปช่ัน การป้องกันการทุจริต (งานนิติการ)

คอร์รัปช่ัน ณัฐนนท์/ศศิภา
4 โครงการศูนย์เรียนรู้การเมือง  การ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเมือง 10,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด

ปกครองท้องถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง การปกครองท้องถ่ิน เศรษฐกิจ (พัฒนาชุมชน)
การท่องเท่ียวและวัฒนธรรม พอเพียง การท่องเท่ียว และ จิดาภา

วัฒนธรรม
รวม 4 420,000      

4.2 แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ 100,000       เทศบาล ส านักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติ ปฏิบัติงาน ต าบลวังกะ งานป้องกัน

2 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและ จัดโครงการอบรมเพ่ิม 200,000       ทต.วังกะ ส านักปลัด
ศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกัน ศักยภาพ อปพร.ทต.วังกะ และสถานท่ี (งานป้องกัน)
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ยุทธศักด์ิ

3 โครงการเครือข่ายป้องกันภัย จัดอบรมเครือข่ายป้องกันภัย 10,000         ทต.วังกะ ส านักปลัด
เทศบาลต าบลวังกะ เทศบาลต าบลวังกะ และสถานท่ี (งานป้องกัน)

ศึกษาดูงาน ยุทธศักด์ิ
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี 35,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประชาชน เด็กและเยาวชน (งานป้องกัน)
ในการป้องกันระงับอัคคีภัย ยุทธศักด์ิ

5 โครงการป้องกันภัยพิบัติ  จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพ 50,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
บุคลากร/ชุมชน ด้านการจัด (งานป้องกัน)
จัดการภัยพิบัติ ฯ ยุทธศักด์ิ

รวม 4 395,000       

4.3 แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 400,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนม คุณของพระบาทสมเด็จพระ (บริหารท่ัวไป)
พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร เจ้าอยู่หัว ยุทธศักด์ิ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม จัดกิจกรรมการเทิดทูนพระ 100,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมชนกา เกียรติ และวันคล้ายวันเฉลิม (บริหารท่ัวไป)
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระชนมพรรษาของพระองค์ ฯ ยุทธศักด์ิ
บรมนาถบพิตร
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติ 50,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม คุณของสมเด็จพระนางเจ้า (บริหารท่ัวไป)
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ยุทธศักด์ิ
หลวง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 โครงการวันปิยมหาราช ร่วมกิจกรรมแสดงความส านึก 5,000            -พ้ืนท่ีทต.วังกะ ส านักปลัด
ในพระมหากรุณาธิคุณของ  -ท่ีว่าการอ าเภอ(บริหารท่ัวไป)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม   สังขละบุรี โชติกา
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5

5 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และราชพิธี เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 500,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
การจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี (บริหารท่ัวไป)

ยุทธศักด์ิ
6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติ 200,000        -พ้ืนท่ีทต.วังกะ ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา คุณของสมเด็จพระนางเจ้า  -ท่ีว่าการอ าเภอ(บริหารท่ัวไป)
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   สังขละบุรี ยุทธศักด์ิ
มิถุนายน พระบรมราชินี

7 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ จัดอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือ 100,000       ทต.วังกะ ส านักปลัด
ชาติ และส่งเสริมความสมานฉันท์ รักษาสถาบันส าคัญของชาติ (บริหารท่ัวไป)

และส่งเสริมความสามัคคี ยุทธศักด์ิ
8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดโครงการแข่งขันกีฬา 80,000         สนามกีฬา ส านักปลัด

สานสัมพันธ์ ฟุตบอลในท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริม ทต.วังกะ (กีฬานันทนาการ)
ให้ชุมชนได้ออกก าลังกายและ ทิตย์สุข
สร้างความสามัคคีในชุมชน
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
9 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬา 300,000       สนามกีฬา ส านักปลัด

ยาเสพติด เทศบาลต าบลวังกะ ฯลฯ ฟุตบอลคัพ ในเขตอ.สังขละบุรี ทต.วังกะ (กีฬานันทนาการ)
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ ทิตย์สุข
ชุมชนความรัก ความสามัคคี
ในชุมชน 

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็ก 30,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด
ต้านภัยยาเสพติด และเยาวชน เพ่ือสร้างความเข้ม (กีฬานันทนาการ)

แข็งของชุมชน ความรักความ ทิตย์สุข
สามัคคี ให้ห่างไกลยาเสพติด

11 โครงการจัดการแข่งขันเรือประเภท จัดการแข่งขันกีฬาเรือ เพ่ือเป็น 120,000       บริเวณจุดชม ส านักปลัด
ต่างๆ การส่งเสริมความรักความสามัคคี ทิวทัศน์ ทต. (กีฬานันทนาการ)

ของชุมชนชาวเรือ ชาวแพและ (แม่น้ าซองกาเรีย) จิดาภา
ประชาชนท่ัวไป วิเคราะห์ฯ

รวม 11 1,885,000    

4.4 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และ 30,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้น (พัฒนาชุมชน)
กลุ่มเด็ก เยาวชน  และประชาชน สิรภพ
ร่วมกับหน่วยงานเทศบาล
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

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

ปัญหาโรคเอดส์ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยเน้น (พัฒนาชุมชน)
กลุ่มเด็ก เยาวชน  และประชาชน สิรภพ
ร่วมกับหน่วยงานเทศบาล

รวม 2 60,000         
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5 ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

5.4 แผนงำน  เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.

ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน เพ่ือก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน 4,000,000    ผิวถนนหน้า กองช่าง กันเงิน

คสล.ถนนสังขละบรี เพ่ือเป็นค่า คสล.ถนนสังขละบุรี เพ่ือ ร.พ.สังขละบุรี ก่อหน้ีผูกพัน

ร้ือถอนผิวถนน คสล.เดิมและก่อ เป็นค่าร้ือถอนผิวถนน
สร้างถนน คสล. คสล.เดิมและก่อสร้างถนน 

คสล.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนน 350,000       ใต้สะพาน กองช่าง กันเงิน
บริเวณใต้สะพานพระศรีสุวรรณ คสล.กว้าง4ม.ยาว50ม. พระศรีสุวรรณ ก่อหน้ีผูกพัน

คีรี หนา0.15ม. คีรี
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า323ม.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล, เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนน 300,000       บริเวณซอย กองช่าง กันเงิน
บริเวณซอยต้นผ้ึงแยก คสล.กว้าง 2.5ม. ยาว85ม. ต้นผ้ึงแยก ไม่ก่อหน้ีผูกพัน

ซ้ายมือ หนา0.15 หรือพ้ืนท่ีไม่ ซ้ายมือ
ไม่น้อยกว่า212ตร.ม.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)
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ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ
ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ า เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง 4,600,000    บริเวณใต้ กองช่าง กันเงิน

ดิบ พร้อมจัดหาติดต้ังป๊ัมน้ า แพสูบน้ าดิบพร้อมจัดหา ใต้สะพานปูน ไม่ก่อหน้ีผูกพัน

พร้อมมอเตอร์2ชุดและปรับปรุง ติดต้ังป๊ัมน้ าพร้อมมอเตอร์ และโรงผลิต
ระบบสูบน้ าดิบ ปรับปรุงระบบ 2ชุด และปรัปบรุงระบบ น้ าประปา
ท่อสูบน้ าดิบและระบบไฟฟ้า สูบน้ าดิบ ปรับปรุงระบบ

ท่อสูบน้ าดิบและระบบไฟฟ้า
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

5 โครงการพัฒนาชุมชนหลัง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์หลังวัด 1,000,000    บริเวณหลัง กองช่าง
วัดศรีสุวรรณ ศรีสุวรรณให้เป็นแหล่งท่อง วัดศรีสุวรรณ

เท่ียวแห่งใหม่
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืน 500,000       ศพด.ทต.วังกะ กองช่าง กันเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ไม่ก่อหน้ีผูกพัน

ต าบลวังกะ เคร่ืองสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์
และติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
ในห้องเรียนให้เด็กมีอากาศ
ท่ีบริสุทธ์ิ สดช่ืนในเวลาเรียน
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า 750,000       ถนนริมน้ า กองช่าง
ถนนริมน้ า ซอย2 แยกขวามือ จ านวน 1 ราง ซอย2

(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ) แยกขวามือ

รวม 11,500,000      
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5.5 แผนงำน  สำธำรณสุข
ท่ี โครงกำร รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วยงำน หมำยเหตุ

ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนิน 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.
ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) กำร หลัก

โครงกำร
1 โครงการชุมชนปลอดขยะ และ จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ 250,000       พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง

รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ (สาธารณสุข)
การรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ
และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ 30,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง
ในชุมชน เทศบาลต าบลวังกะ ท่ีต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะ (สาธารณสุข)

ท่ีจะน าไปก าจัดให้น้อยลง
เพ่ือน าขยะท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่

3 โครงการหน้าบ้านน่ามอง จัดกิจกรรมการรักษาความ 50,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง
สะอาดในครัวเรือนโดยเฉพาะ (สาธารณสุข)
การจัดระเบียบบริเวณหน้า
บ้านให้น่าอยู่

4 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เบ้ืองต้น จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 10,000         พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองช่าง
เก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน ให้กับชุมชนและสถานประ - (สาธารณสุข)
และสถานประกอบการ กอบการในการบ าบัดน้ าเสีย

อย่างถูกวิธี
5 โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 40,000         ตลาดสด ทต. กองช่าง

สุขภาพผู้บริโภค เทศบาลต าบลวังกะ เก่ียวกับสุขลกษณะตามหลัก (สาธารณสุข)
สุขาภิบาลตลาดสด และเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการจัดบริการ
ด้านอาหารและส่ิงแวดล้อม
ท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค

รวม 5 380,000       
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