
 
 

๑  โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่   เพื่อชาวไทยได้ร่วมท าบุญ 50,000.- เทศบาล ส านักปลัด
ปีใหม่และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

๒ โครงการจัดท าส่ือ เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในอ าเภอสังขละบุรี และยกระดับรายได้ให้กับประชาชน

ในพื้นที่

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
สถานที่ด าเนินการที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ด าเนินการ

งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลต าบลวังกะ
แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แนวทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

เม.ย. พ.ค. ม.ิย.



๑  โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุง ก่อสร้าง-ปรับปรุงจุดชมทิวทัศน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- เทศบาล กองช่าง
จุดชมทิวทัศน(์อาคาร สถานที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและคณะ
และระบบไฟฟ้า ฯลฯ) ศึกษาดูงานต่างๆ

๒ 500,000.-  -ส านักปลัด
 -อ าเภอสังขละบุรี

 -วัฒนธรรมอ าเภอ

๓ โครงการบูรณาการการ
ท่องเที่ยว สู่ อาเซ่ียน

 -เพือ่ให้ประชาชน กลุ่ม และ
องค์กรต่างในพืน้ที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัการท่องเที่ยวให้
ประสบผลส าเร็จราบร่ืน

๕๐,๐๐๐ เทศบาล  -ส านักปลัด

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

บริเวณส่ีแยกตลาดสดเทศบาลเพื่อแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติ
พันธุ์ และเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอสังขละบุรี

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว(ถนนคนเดิน
เทศบาลต าบลวังกะ)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ สถานที่ด าเนินการ

1.2 แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวใหม่

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์



๑  โครงการอบรมการให้บริการ ๕0,000.- เทศบาล  -ส านักปลัด
การท่องเที่ยวสู่อาเซ่ียน

๒ โครงการอบรมมคัคุเทศกท์้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขต ๕0,000.- เทศบาล ส านักปลัด
สู่ประชาคมอาเซ่ียน เทศบาลมีรายได้ และเพิ่มศักยภาพ

ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วม

๓ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ ๓0,000.- เทศบาล ส านักปลัด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนะน าอัตลักษณ์และวัฒนธรรม

ของชาวอ าเภอสังขละบุรีให้กับ
นักท่องเที่ยวได้

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ

1.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ



๑  โครงการต้ังจุดตรวจวันปีใหม่   ต้ังจุดตรวจร่วมกับส่วน 12,000.- เทศบาล ส านักปลัด
และจุดบริการ ราชการเพื่อดูแลความปลอด (ป้องกัน)

ภัยบนท้องถนน

๒ โครงการต้ังจดุตรวจวนัสงกรานต์   ต้ังจุดตรวจร่วมกับส่วน 12,000.- เทศบาล ส านักปลัด
และจุดบริการ ราชการเพื่อดูแลความปลอด (ป้องกัน)

ภัยบนท้องถนน

๓ ติดต้ังกล้องวงจรปิดทั้งระบบ   เพื่อความปลอดภัยของ 1,000,000.- เทศบาล กองช่าง
บริเวณอาคารสถานที่และสถาน ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

1.4  แนวทางส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเทีย่ว

หน่วย
ด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการงบประมาณโครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์



1 อุดหนุนการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขต ๑๙5,000.- รร.อนุบาล  -ส านักปลัด
โรงเรียนในเขตเทศบาล เทศบาลมีงบประมาณไว้ รร.วัดวังก์ (การศึกษา)
3 โรงเรียน เพื่อการศึกษา รร.อุดมสิทธิฯ

๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน ๑๕,๐๐๐.- รร.อนุบาล ส านักปลัด
การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน จ านวน ๑ คร้ัง รร.วัดวังก์ (การศึกษา)
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.อุดมสิทธิฯ
โรงเรียนในเขตเทศบาล ๓ โรงเรียน

๓ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนมีงบประมาณในการ 30,000.- ศพด.  -ส านักปลัด
 ท ากิจกรรมส าหรับเด็ก (การศึกษา)

     

๔ อุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์ อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,719,200 ศพด.  -ส านักปลัด
 พัฒนาเด็กเล็ก(๔ศูนย์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การศึกษา)

๕ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน อุดหนุนอาหารกลางวัน 11,984,000 รร.อนุบาล  -ส านักปลัด
 ในเขตเทศบาล(รร.อนุบาล,วดัวงัก)์ โรงเรียนในเขตเทศบาล  รร.วัดวังก์ (การศึกษา)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนใหม้ีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘



๖ ศพด.และ โรงเรียน

๗ โครงการขยบักายวนัละนดิเพือ่ เด็กเล็กของศูนย์ 4 ศูนย์ ๔,000.- ศพด.  -ส านักปลัด
ชีวิตที่สดใส มีสุขภาพร่างกาย  -ศพด

แข็งแรง

๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔,000.- ศพด.  -ส านักปลัด
และ ทันตสุขภาพ เทศบาลต าบลวังกะ ทั้ง 4 ศูนย์  -ศพด

๙ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,000.- ศพด.  -ส านักปลัด
น่าอยู่ เทศบาลต าบลวังกะ ทั้ง 4 ศูนย์  -ศพด

๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯปลอดภัยปลอดโรค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ

๓,๐๐๐ ศพด.  -ส านักปลัด
 -ศพด.

๑๑ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
นักเรียน

ได้รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กและ
หาทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น

๔,๐๐๐ ศพด.  -ส านักปลัด 
 -ศพด.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
เขตเทศบาล

อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล

๖,๓๗๔,๔๖๑  -ส านักปลัด
(การศึกษา)

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนใหม้ีการเรียนรู้ตลอดชีวิต



๑๒ โครงการสายใยรักจากแม่ถึงลูก เด็กเล็กในศูนย์ฯทั้ง4 ศูนย์ 5,000.- ศพด.  -ส านักปลัด
ได้แสดงความรัก ความเคารพ ศพด.
และแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อแม่

๑๓ โครงการทัศนศึกษาเสริม
ประสบการณ์เด็กเล็ก

เด็กในศูนย์ได้ทัศนศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่อย่างน้อยปีละ ๑ 
คร้ัง

4,000.- ศพด.  -ส านักปลัด 
 -ศพด.

๑๔ โครงการออมวนัละนดิเพือ่ชวีติ เด็กเล็กในศูนย์ 4 ศูนย์ ๓,000.- ศพด.  -ส านักปลัด
ที่พอเพียง ได้รู้จักการออม ศพด.

๑๕ โครงการคัดแยกขยะ เด็กสามารถคัดแยกขยะได้ด้วย 4,000.- ศพด.  - ส านักปลัด
ตนเอง ศพด. 

๑๖ โครงการจดัหาอปุกรณ์เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์ 200,000.- ศพด. ส านักปลัด
ส าหรับให้เด็กได้เล่น ศพด.

๑๗ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรบ ๒๐๐,๐๐๐.- นอกสถานที่ ส านักปลัด
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร พนักงาน อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง /เทศบาล ศพด.
เทศบาล และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนใหม้ีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘



๑๘ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ดูแลเด็ก ๒๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ศพด.

๑๙ โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้ เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตนเองและ ๑,๐๐๐.- ศพด. ส านักปลัด
ส่ิงต่างๆรอบตัว ศพด.

๒๐ โครงการหนนูอ้ยรอบรู้สู่อาเซียน เด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ๓,๐๐๐.- ส านักปลัด
ศพด.

๒๑ โครงการกีฬานันทนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ๓๐,๐๐๐.- ส านักปลัด
สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน ศพด.

๒๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ ครูผู้ดูแลเด็กได้มีการอบรมอย่าง ๕,๐๐๐.- ส านักปลัด
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน น้อย ๑ คร้ัง ศพด.

๒๓  โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีส่ือและอุปกรณ์ ๕๐๑,๕๐๐.- ส านักปลัด
การสอน ในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน ศพด.

ห้อวเรียนและนอกห้องเรียน

๒๔ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เกี่ยวกับคอม ๒๐,๐๐๐.- ส านักปลัด
พิวเตอร์ที่ทันสมัยอย่างน้อย ศพด.
๑-๒ คร้ังต่อปี

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนใหม้ีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



๒๕ โครงการโตไปไม่โกง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก ๔,๐๐๐.- ศพด. ส านักปลัด
ศพด.

๒๖  โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กมกีจิกรรม ๔,๐๐๐.- ศพด. ส านักปลัด
กรรมที่ปลูกฝังการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ศพด.

๒๗ ค่าจัดการเรียนการสอน ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใน ๕๑๕,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลวังกะ ศพด.

๒๘ โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กทั้ง ๔ ศูนย์ ๔๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
/ผู้ดูแลเด็ก ต าบลวังกะ ศพด.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนใหม้ีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่



1 โครงการพัฒนาส่งเสริมการ  อบรมให้ความรู้เด็กเยาวชนและ ๔00,000.- นอกสถานที่  -ส านักปลัด
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ ประชาชนในเขตเทศบาล /เทศบาล (พัฒนาชุมชน)

ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่  

2 โครงการสนับสนุนอาชีพของ อบรมอาชีพให้เด็ก,เยาวชน 50,000.- เทศบาล  -ส านักปลัด
ชุมชนในเขตเทศบาล ,ฝึกอบรม ประชาชนในเขตเทศบาลให้มี (พัฒนาชุมชน)

อาชีพระยะส้ัน รายได้เสริมอย่างน้อย 50 คน

3 โครงการนวดเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป 10,000.- จุดชมวิว  -ส านักปลัด
(ประชาชนทั่วไป) เทศบาล พช.

๔ โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะส้ัน ประชาชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ๓๐,๐๐๐.- เทศบาล  -ส านักปลัด
ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พช.
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

๕ โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประชาชน เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐,๐๐๐.- นอกสถานที่ ส านักปลัด
ชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตนเอง พช.

๖ โครงการเรียนรู้ถ่ายทอด เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต ๒๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เด็กและ เทศบาลต าบลวังกะ พช.
เยาวชนในท้องถิ่น

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพื่อปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่



๗ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด 
ส้ันให้เด็ก และเยาวชน ต าบลวังกะ พช.

๘ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันอบรม กลุ่มสตรี เยาวชน ในพื้นที่เขต ๒๐,๐๐๐.- จุดชมวิว ส านักปลัด
นวดฝ่าเท้าให้สตรี พื้นที่อ าเภอสังขละบุรี เทศบาล พช.

๙ โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ เยาวชนและสตรีในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ให้เยาวชน สตรี ต าบลวังกะ พช.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพื่อปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่



1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๖0,000.- เทศบาล กองช่าง
 และควบคุมโรคตามฤดูกาล และควบคุมโรคตามฤดูกาล   

 (ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ ,  1 คร้ัง
 ด่านกักกันสัตว์

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ 60,000.- ตลาดสด กองช่าง
สุขาภบิาลแกผู้่ประกอบการค้า การค้าในตลาดสดเทศบาล เทศบาล
ในตลาดสดเทศบาล จ านวน  50 คน

๓ โครงการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข

ประชาชนและ อสม.ได้มีส่วนร่วม
ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆในพืน้ที่
เขตเทศบาลต าบลวงักะ จ านวน ๓
 ชุมชน(ชุมชนละ ๑๕,๐๐๐ บาท)

45,000.- สาธารณสุข กองช่าง

๔ โครงการให้ความรู้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวงั
กะ

๑๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด

ประชาชนเร่ืองการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ

๕ โครงการให้ความรู้ผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลวงั
กะ

๑๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด

เอดส์ พช.

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



๖ โครงการจัดระเบียบตลาดสด ตลาดสดเทศบาลต าบลวงักะ ๑๐,๐๐๐.- ตลาดสด ส านักปลัด

เทศบาลต าบลวังกะ จ านวน ๑ แห่ง เทศบาล พช.

๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประชาชน เยาวชนในเขตพืน้ที่ ๑๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
การป้องกันโรคเอดส์ใน เทศบาลต าบลวงักะ พช.
ชุมชน

๘ โครงการให้ความรู้ลดการต้ัง เยาวชนในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบล ๑๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด

ครรภ์ก่อนวัยอันควร วงักะ พช.

๙ โครงการกองทุนหลักประกัน ประชาชนในเขตเทศบาลมี 1๐0,000.- เทศบาล ส านักปลัด
สุขภาพ (สปสช.) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (พฒันาชุมชน)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดอบรมผูสูงอายุ,ผู้พิการ 3๐0,000.- นอกสถานที่ ส านักปลัด
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล  /เทศบาล (พัฒนาชุมชน)

ผู้ด้อยโอกาสพร้อมทัศนศึกษา 1 คร้ัง
ดูงาน

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ เยาวชนและสตรีในเขตเทศบาล ๓0,000.- เทศบาล ส านักปลัด
ภูมิปัญญาและศักยภาพของ ต าบลวังกะ (พัฒนาชุมชน)

เยาวชน สตรี

๓ โครงการสนับสนุนพัฒนา สตรีภายในเขตเทศบาลต าบลวังกะ 10,000.- เทศบาล ส านักปลัด
องค์กรสตรี พช.

๔ โครงการจัดต้ังศูนย์และแต่งต้ัง จดัต้ังศูนยแ์ละแต่งต้ังคณะท างาน ๕,๐๐๐.- จุดชมวิว ส านักปลัด
คณะท างานเฝ้าระวังปัญหา เฝ้าระวงัความรุนแรงภายในครอบ เทศบาล พช.
ความรุนแรงในครอบครัว/ชมุชน ครัว ๑ ศูนย์

๕ โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน มีศูนย์ส าหรับสภาเด็กและเยาวชน ๓,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ของสภาเด็กและเยาวชน จ านวน ๑ ศูนย์ พช.

๖ โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕๐,๐๐๐.- ศูนย์วัฒนธรรม ส านักปลัด
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม และวัฒนธรรม อ าเภอ พช.

๗ โครงการอบรมลดความรุนแรง ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด 
ด้วยค าดีดี ๓ วลี เป็นส่ือน า พช.
 ท าตามวัฒนธรรมไทย

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวสัดิภาพและสวสัดิการแบบองค์รวม

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘



 

๘ ทางรถเข็นส าหรับผู้พิการ ทางรถเข็นจ านวน ๑ เส้นทาง ๕,๐๐๐.- เทศบาล กองช่าง

๙ ราวจับส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ราวจับส าหรับทางลาดชัน ๑๐,๐๐๐.- เทศบาล กองช่าง
(บริเวณทางลาดชัน)

๑๐ การเลือกต้ังองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนและส่งเสริมองค์กร
ต่างๆในเขตเทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000.- เทศบาล  -ส านักปลัด 
(พัฒนาชุมชน)

๑๑ เบี้ยยังชีพผู้ติดเอดส์ในเขต อุดหนุนเบี้ยยังชีพให้ 1๒,000.- เทศบาล ส านักปลัด
 เทศบาล ผู้ติดเอดส์นเขตเทศบาล (พัฒนาชุมชน)

 (๒X500X12)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวสัดิภาพและสวสัดิการแบบองค์รวม

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



  

1  โครงการส่งเสริมพฒันาสืบสาน จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย ๒00,000.- ส่ีแยกตลาดสด ส านักปลัด
ประเพณีวัฒนธรรม และการ กระทง จ านวน 1 โครงการ เทศบาล

 ท่องเที่ยว(ประเพณีลอยกระทง)

2 โครงการส่งเสริมพฒันาสืบสาน จัดกิจกรรมประเพณีวัน ๒00,000.- ส่ีแยกตลาดสด ส านักปลัด
 ประเพณีวัฒนธรรม และการ สงกรานต์ จ านวน 1 โครงการ เทศบาล

ท่องเที่ยว(ประเพณีสงกรานต์)

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมตามประเพณีของ 50,000.- วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
ตามประเพณี ผูกขอ้มอืเดือนเกา้ ชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียง

 ของชาวไทย-รามัญ

๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมตามประเพณีของ 50,000.- วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
ตามประเพณีลอยเรือ ชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียง วัดวังก์ฯ

 สะเดาะเคราะห์ ของชาวไทย-รามัญ

๕ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ประชาชนเขา้ร่วมฟงัธรรมและท า ๕,๐๐๐.- วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
วันเข้าพรรษา บุญตักบาตรและเวียนเทียน วัดวังก์ ศพด.

๖ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐.- ศูนย์วัฒนธรรม ส านักปลัด
วฒันธรรมประเพณีร่วมใจ เด็ก  อ าเภอ พช.
เยาวชน ผู้สูงอายุ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.5 แนวทางการพฒันาอนุรักษ ์ส่งเสริม ฟืน้ฟ ูศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



  

๗ โครงการแต่งกายชุดประจ าถิน่ เด็กเล็กในศูนย์ฯทั้ง4ศูนย์ 5,000.- เทศบาล ส านักปลัด
ทุกวันศุกร์ ได้แต่งกายชุดประจ าถิ่น ศพด. (ศูนย์พัฒนา

 เด็กเล็กทัง้4ศูนย์)

ร้อยละ90

๘ โครงการ อนุรักษ์  ฟื้นฟูศาสนา เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กทุกคน ๕,๐๐๐.- วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
(วันวิสาขบูชา) ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัดวังก์ ศพด.

๙ โครงการอนุรักษ์  ฟื้นฟูศาสนา เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กทุกคน ๕,๐๐๐.- วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
(วันมาฆบูชา) ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัดวังก์ ศพด.

๑๐ โครงการอนุรักษ์  ฟื้นฟูศาสนา เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กทุกคน ๕,๐๐๐.- วัดศรีสุวรรณ ส านักปลัด
(วันอาสาฬหบูชา) ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัดวังก์ ศพด.

๑๑ โครงการลานธรรม ลานภมูปิัญญา เด็ก เยาวชน ประชาชน ๕๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
สร้างสังคมสันติสุข จ านวน ๓๐๐ คน วฒันธรรมอ าเภอ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.5 แนวทางการพฒันาอนุรักษ ์ส่งเสริม ฟืน้ฟ ูศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



  

1 โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชน จัดฝึกอบรมเยาวชนเยาวชน 30,000.- เทศบาล กองช่าง
ประชาชนเพื่อพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม และประชาชนในเขตเทศบาล

 จ านวน 1 โครงการ

๒ โครงการ Green and Clean office ส านักงานเทศบาลต าบลวังกะ ๑๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
มีความร่มร่ืนและสะอาดเป็น กองช่าง
ระเบียบเรียบร้อย กองคลัง

๓ โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี มีกลุ่มจติอาสาเพือ่ดูแลชุมชนของ ๑๐,๐๐๐.- เขตเทศบาล ส านักปลัด
 ตนเองจ านวน ๑ กลุ่ม

๔ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ- ปลูกต้นไม ้จ านวน  200      ต้น 20,000.- เทศบาล ส านักปลัด
เกียรติ

๕ โครงการเทศบาลน่าอยู่ เทศบาลสะอาด มีความเป็น ๑๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ระเบียบเรียบร้อย กองช่าง

กองคลัง

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.ยุทธศาสตร์ พฒันาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานให้เกดิประโยชน์สุขแกป่ระชาชน

พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชีวติ สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘



1 โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูล 20,000.- ศูนย์รวมข้อมูล ส านักปลัด
ในการอ านวยการของศูนยร์วม ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้าง ข่าวสารการซ้ือ
ขอ้มลูขา่วสารการซ้ือ หรือการจา้ง ให้มีความเหมาะสมเป็น หรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัดส่วน วัสดุ อุปกรณ์
ระดับอ าเภอ อ.สังขละบุรี เคร่ืองมือ เทคโนโลยีที่
จ.กาญจนบุรี ทันสมัย

๒ สนับสนุนการด าเนินงานของ ช่วยเหลือประชาชนที่ 20,000.- เหล่ากาชาด ส านักปลัด
สภากาชาดไทยและโครงการ ยากจน ในพื้นที่ 13 อ าเภอ จังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินงานตามภารกจิของเหล่ากาชาด

จังหวัดกาญจนบุรี

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



1 โครงการพัฒนาระบบ เทศบาลสามารถใช้ระบบ ๑๐0,000.- เทศบาล ส านักปลัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและ สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล
การส่ือสาร และบริการอินเตอร์เนต

แก่ประชาชนจ านวน1โครงการ  

2 โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูความจ าเป็น จัดเก็บข้อมูล ๒๐,000.- ม.๑,๒,๓ ส านักปลัด
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน จ านวน 2,000 ครัวเรือน
ท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๕๘

๓ จัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองรับส่งวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ๗๒,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ ๖ เคร่ือง ป้องกัน
จ านวน ๖ เคร่ือง

๔ จดัซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน ๑ เคร่ือง มีโทรศัพท์๑เคร่ืองพร้อม ๙,๐๐๐.- ศพด.วัดวังก์ ศพด.วัดวังก์
พร้อมระบบอินเตอร์เน็ท ระบบอินเตอร์เน็ท

๕ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ va เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน ๕ ๑๕,๕๐๐.- ศพด. ศพด.
จ านวน ๕ เคร่ือง เคร่ือง

๖ จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ จ านวน ๕ เคร่ืองปร๊ินเตอร์จ านวน ๕เคร่ือง ๒๕,๐๐๐.- ศพด. ศพด.
เคร่ือง(วัดวังก๒์ ทีเ่หลือศูนย์ละ๑)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.2  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ให้เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิขององค์กร

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

3.ยุทธศาสตร์ พฒันาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๗ จัดซ้ือโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ท างานลายหนัง โต๊ะพร้อมเก้าอี้ลายหนัง ๑๕,๐๐๐.- ศพด.วัดวังก์ ศพด.วัดวังก์
จ านวน ๖ ชุด จ านวน ๖ ชุด

๘ จัดซ้ือชั้นวางแฟ้มเอกสาร ๓ ช่อง ชั้นวางแฟ้มเอกสาร ๓ ช่อง ๒๒,๕๐๐.- ศพด.วัดวังก์ ศพด.วัดวังก์

๙ จัดซ้ือโทรทัศน์ดิจิตอล ขนาด ๓๒ นิ้ว โทรทัศน์ดิจิตอล ขนาด ๓๒ ๗๕,๐๐๐.- ศพด.วัดวังก์ ศพด.วัดวังก์
จ านวน ๕ เคร่ือง นิ้ว จ านวน ๕ เคร่ือง

๑๐ จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับรับ โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับรับประทาน ๒๔,๐๐๐.- ศพด.วัดวังก์ ศพด.วัดวังก์
ประทานอาหารกลางวัน อาหารกลางวันส าหรับเด็ก ศพด.วัดศรีวังก์ ศพด.วัดศรีวังก์

๑๑ โครงการจัดซ้ือเตียงปฐมพยาบาล เตียงพยาบาล จ านวน ๔ ๑๘,๐๐๐.- ทุก ศพด. ทุก ศพด.
ส าหรับเด็ก เตียง 

๑๒ โครงการติดต้ังพัดลมภายใน มีพัดลมภายในอาคารเรียน ๑๕,๐๐๐.- ศพด.วัดศรี ศพด.วัดศรี
อาคารเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๓ จัดซ้ือชักโครกส าหรับเด็ก มีชักโครกส าหรับเด็ก ๙๒,๐๐๐.- ศพด.วัดศรี ศพด.วัดศรี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.วัดวังก์ ศพด.วัดวังก์

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.2  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ให้เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิขององค์กร

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

3.ยุทธศาสตร์ พฒันาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๔ จัดซ้ือตู้ยาสามัญประจ าบ้าน จัดซ้ือตู้ยาสามัญประจ าบ้าน ๖,๐๐๐.- ศพด. ส านักปลัด
จ านวน ๔ ตู้ จ านวน ๔ ตู้ ศพด.

๑๕ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๖,๐๐๐.- ศพด.วัดศรี ส านักปลัด
จ านวน ๑ เคร่ือง จ านวน ๑ เคร่ือง ศพด.วัดศรี

๑๖ จดัซ้ือโต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๔,๕๐๐.- ศพด.วัดศรี ศพด.วัดศรี
จ านวน ๓ ตัว จ านวน ๓ ตัว ไหล่น้ า,อนุบาล ไหล่น้ า,อนบุาล

๑๗ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่ ๑๕,๐๐๐.- ศพด.วัดศรี ศพด.วัดศรี
จ านวน ๑ ชุด จ านวน ๑ชุด

๑๘ จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา มีโต๊ะหมู่บูชาจ านวน ๒ ชุด ๕๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
จ านวน ๒ ชุด

๑๙ จดัซ้ือกระดานไวทบ์อร์ดแบบขา กระดานไวท์บอร์ด แบบขาต้ัง ๔๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ต้ัง ล้อเล่ือน จ านวน ๒ ชุด ล้อเล่ือน จ านวน ๒ ชุด

๒๐ จัดซ้ือถังต้มน้ าร้อน ถังต้มน้ าร้อน จ านวน ๑ ตัว ๓๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด

๒๑ จดัซ้ือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา้ เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ๑๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
(converter)จ านวน ๑ ตัว (converter)จ านวน ๑ ตัว

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.2  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ให้เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิขององค์กร

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

3.ยุทธศาสตร์ พฒันาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒๒ จัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ๖๕,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
จ านวน ๑ ตัว จ านวน ๑ ตัว

๒๓ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ(์ปร๊ินเตอร์)  เคร่ืองปร๊ินเตอร์ชนิด 32000.- เทศบาล ส านักปลัด
ชนิดเลเซอร์ จ านวน ๒ ตัว เลเซอร์ จ านวน ๒ ตัว

๒๔ จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร จ านวน ๕ ตู้ ตู้เก็บเอกสาร ๕ ตู้ ๕๐,๐๐๐.- เทศบาล
(สป.๑,คลัง๒,ช่าง๒)

๒๕ จัดซ้ือถังขยะ ชุมชนมีถังขยะเพียงพอ ๑๐๐,๐๐๐.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง

๒๖ จัดซ้ือเคร่ืองตัดถ่าง เคร่ืองตัดถ่าง จ านวน ๑ ถ่าง ๒๐๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
กองช่าง

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.2  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ให้เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิขององค์กร

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

3.ยุทธศาสตร์ พฒันาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและ จัดอบรมศึกษาดูงานคณะ 500,000.- เทศบาลและ ส านักปลัด
ทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ดูงานนอกสถานที่
สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง และลูกจ้างเทศบาลโดย 
เทศบาลต าบลวังกะ การไปศึกษาดูงานใน  

 ผู้น าชุมชนทั่วไป ประเทศและต่างประเทศ

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ พนักงานและลูกจ้าง 20,000.- เทศบาล ส านักปลัดฯ
ทางด้านวนิัย คุณธรรม จริยธรรม เทศบาลต าบลวังกะ งานนิติการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลวังกะ

๓ โครงการศูนย์ศูนย์คุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน

ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่าย
ศูนย์ไกล่เกล่ียประนีประนอม
ข้อพิพาท จ านวน 20 คน

10,000.- เทศบาล ส านักปลัดฯ
งานนิติการ

๔ โครงการอบรมความรู้ตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
๒๕๔๐ แก่พนักงานเทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาล

จัดโครงการอบรมความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

๒๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
(นิติการ)

๕ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ

ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ๓๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด

ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

3.ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘



1 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เทศบาลจัดบริการ ๓0,000.- ม.๑,๒,๓ ส านักปลัด
ประชาชนนอกส านักงาน
นอกเวลาราชการ 
จ านวน รวม  6 คร้ัง  

๒ โครงการจัดท าประชาคม และ จ านวน ๓ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐.- ม.๑,๒,๓ ส านักปลัด
แผนชุมชน เทศบาลต าบลวังกะ (บ้านนิเถะ.ไหล่น้ า.วังกะ)

 
๓ โครงการสนับสนุนการจัดงาน สนับสนุนการจัดงาน ๔๐,๐๐๐.- จังหวัดกาญจนบุรี ส านักปลัด

เทดิพระเกยีรติสมเด็จพระนเรศวร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 2559 มหาราช ประจ าปี 2559

จ านวน 1  คร้ัง

๔ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทน
ประชาชนที่เป็น
คณะกรรมการการจัดซ้ือจัด
จ้าง

อบรมผู้แทนประชาชนที่เป็น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง

20,000.- เทศบาล ส านักปลัด
(นิติการ)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

3.ยุทธศาสตร์ พฒันาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4  แนวทางการพัฒนาการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



1 โครงการอบรมอปพร./ทบทวน จดัโครงการอบรมอปพร./ทบทวน 200,000.- จุดชมวิว ส านักปลัด
และทศันศึกษาดูงาน สมาชิกอปพร และทัศนศึกษาดูงาน สมาชิกอปพร เทศบาล
เทศบาลต าบลวังกะ เทศบาลต าบลวังกะ 1  คร้ัง  

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ จดัโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ 3๕,000.- เทศบาล ส านักปลัด
ป้องกันและระงับอัคคีภยัเบือ้งต้น ปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัเบิอ้งต้น
แกป่ระชาชน เด็ก เยาวชน ในเขต แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบลวังกะ เทศบาลต าบลวังกะ  1  คร้ัง

๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ด้านการป้องกันภัยและบรรเทา จัดให้มีการอบรมจ านวน ๑ คร้ัง
สาธารณภัยสู่อาเซียน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

4.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง
4.1 แนวทางการพัฒนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ



1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ ข้าราชการ ต ารวจ ทหาร 3๐0,000.- สนามกีฬาเทศบาล ส านักปลัด
เกียรติเนือ่งในโอกาสมหามงคล พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภา
เฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธนัวาคม เทศบาลประชาชนได้ร่วม

แสดงความจงรักภักดี

๒ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ ข้าราชการ ต ารวจ ทหาร 50,000.- เทศบาล ส านักปลัด
เกียรติเนือ่งในโอกาสมหามงคล พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภา
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  เทศบาลประชาชนได้ร่วม

แสดงความจงรักภักดี

๓ โครงการวันปิยมหาราช จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 5,000.- เทศบาล ส านักปลัด
จ านวน 1 คร้ัง

๔ โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ จัดท าโครงการปกป้องสถาบันส าคัญ 100,000.- เทศบาล ส านักปลัด
ชาติ และส่งเสริมความสมานฉันท์ ของชาติ และส่งเสริมความสามัคคี

ของบ้านเมือง

๕ ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติใน ก่อสร้างซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ 500,000.- ม.๑,๒,๓ ส านักปลัด
เขตเทศบาล ในเขตเทศบาล

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

4.2 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง



๖ โครงการจดักจิกรรมงานราชพิธ/ี พอ่ค้า ประชาชน มีกิจกรรมทีด่ าเนิน ๑๐๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
รัฐพิธีต่างๆ การร่วมกนัเพื่อรักษาขนบธรรมเนยีม

และวฒันธรรมต่างๆและได้แสดง

ออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์

๗ โครงการแข่งขันกฬีาพื้นบา้นเฉลิม จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในเขต 30,000.- เทศบาล ส านักปลัด
พระเกียรติ เทศบาล 1  คร้ัง

๘ จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา สนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง ๓๐๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด

ผู้แทนราษฎร (สส.)การเลือกต้ังสมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) อ าเภอสังขละบุรี

วฒิุสภา(สว.) การเลือกต้ัง นายก  และการเลือกต้ังสมาชิกวฒิุสภา(สว.)

เทศมนตรีต าบลวังกะ และสมาชิก การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบล
สภาเทศบาลต าบลวังกะ และ วังกะ จ านวน ๑ คน และสมาชิก
การลงประชามติร่างรัฐธรรมนญู สภาเทศบาลต าบลวงักะ จ านวน  

๑๒ คน หรือการเลือกต้ังซ่อม
และการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

4.2 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง



1 ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ จัดต้ังศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะ 20,000.- ศูนย์ฯเทศบาล ส านักปลัด
ยาเสพติดเทศบาลต าบลวังกะ ยาเสพติดเทศบาลต าบลวังกะ (พฒันาชุมชน)
 จ านวน 1 ศูนย์
  

๒  สนบัสนนุศูนยอ์ านวยการต่อสู้ สนับสนุนงบประมาณศูนย์ ๕0,000.- ศูนย์ฯอ าเภอสังขละบุรี ส านักปลัด
เพือ่เอาชนะยาเสพติดในระดับ อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา (พฒันาชุมชน)
จังหวัด อ าเภอ เสพติดในระดับจังหวัด อ าเภอ
   

๓ โครงการอบรมรณรงค์ปอ้งกนัและ จัดอบรมเด็กเยาวชน และ 150,000.- เทศบาลและ ส านักปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทัศน ประชาชนในเขตเทศบาล ดูงานนอกสถานที่ (พฒันาชุมชน)
ศึกษาดูงานแกเ่ด็กเยาวชนและ จ านวน 40 คน
ประชาชนในเขตเทศบาล

๔ โครงการเทศบาลใสสะอาด ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ๕๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น พช.

๕ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟตุบอล จัดการแข่งขันฟุตบอลประชาชน ๘๐,๐๐๐.- สนามกีฬาวัดศรีฯ ส านักปลัด
ประเพณีออกพรรษา ในท้องถิ่น สนามกีฬาวัดวังก์ฯ

๖ โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาระดับท้องถิ่น จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน ๒00,000.- เทศบาล ส านักปลัด
นักเรียน เยาวชน ประชาชน และ เยาวชน ในเขตเทศบาล (การศึกษา)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

เทศบาล

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

4.3  แนวทางการพฒันา เพือ่ลดปญัหาสังคมร่วมกนั

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

4.ยทุธศาสตร์  การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมัน่คง



๗ โครงการจัดระเบียบทางเท้า ทางเท้าเทศบาลต าบลวังกะ ๑๐,๐๐๐.- ถนนทางเท้า กองช่าง
เทศบาล

๘ โครงการสร้างความสัมพันธ์ใน จดัท าโครงการสร้างความสัมพันธใ์น ๑๐,๐๐๐.- จุดชมวิว ส านักปลัด
ครอบครัว ชุมชนครอบครัวในเทศบาลต าบลวงักะ

๙ โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ ๒๐,๐๐๐.- จุดชมวิว ส านักปลัด
รู้ทันยาเสพติด ยาเสพติด

๑๐ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียน จัดท าโครงการ และศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐.- เทศบาลและ ส านักปลัด
รู้คุณธรรม จริยธรรม น าทางปอ้งกนั ดูงานนอกสถานที่ พช.
การทุจริตและศึกษาดูงาน

๑๑ โครงการป้องกนัแกไ้ขปัญหาความ จัดท าโครงการและอบรมให้ความรู้ ๒๐,๐๐๐.- จุดชมวิว ส านักปลัด
รุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคล เยาวชน/ประชาชน พช.
ในครอบครัว

๑๒ โครงการศูนย์ประสานงานเครือข่าย มีศูนย์ประสานงานเครือข่ายในการ ๒๐,๐๐๐.- เทศบาล ส านักปลัด
เยาวชนป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริตจ านวน ๑ แห่ง พช.

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

4.3  แนวทางการพฒันา เพือ่ลดปญัหาสังคมร่วมกนั

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

4.ยทุธศาสตร์  การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมัน่คง



 

๑ โครงการติดต้ังไฟฟ้ากระพริบโซล่า ติดต้ังไฟฟ้ากระพริบโซล่าเซล ๑,๙๙๐,๐๐๐.- เทศบาล กองช่าง
เซลในเขตเทศบาล ตามทางแยกบนท้องถนน ม.๑,๒,๓

ในเขตเทศบาล

๒ โครงการซ่อมแซมทางเท้าใน ซ่อมแซมทางเท้าในเขตเทศบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐.- เทศบาล กองช่าง
เขตเทศบาล ม.๑,๒,๓

๓ โครงการติดต้ังป้ายบอกซอย มีป้ายบอกซอยในเขตเทศบาล ๖๐๐,๐๐๐.- เทศบาล กองช่าง
ในเขตเทศบาล ม.๑,๒,๓

๔ โครงการกอ่สร้าง-ปรับปรุงระบบประปา ขยายเขตประปาบริเวณชุมชน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- เทศบาล กองช่าง
และขยายเขตระบบประปาเทศบาล วัดสมเด็จ จ านวน ๑ แห่ง ม.๓

๕ โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ า ฝารางระบายน้ าในเขตเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐.- เทศบาล กองช่าง
ในเขตเทศบาล ม.๑,๒,๓

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

5.ยทุธศาสตร์ การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   

5.1  แนวทางการพฒันาระบบ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ         

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



 

6 โครงการพัฒนาอาคารศูนย์พัฒนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐๐,๐๐๐.- ศพด. กองช่าง
เด็กเล็กปลอดภัย

๗ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ถนนริมน้ า ถนน คสล.จ านวน ๑ เส้นทาง ๒๔๕,๐๐๐.- ม.๒ กองช่าง
ซอย๒ หมู่๒ บ้านวังกะ

๘ โครงการกอ่สร้างส่วนขยายถนน ขยายถนน และปรับปรุงขนาด ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ม.๓ กองช่าง
พร้อมปรับปรุงขนาดทอ่น้ าประปา ท่อน้ าประปา ซอยสามประสบ
ถนนสามประสบ

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนน รางระบายน้ า จ านวน ๑ เส้น ๙๐๐,๐๐๐.- ม.๒ กองช่าง
ข้างสะพานไม้หมู๒่ บ้านวังกะ

๑๐ โครงการกอ่สร้างลานล้างรถเกบ็ขนขยะ ก่อสร้างลานล้างรถเก็บขนขยะ ๑,๒๕๐,๐๐๐.- ม.๒ กองช่าง
จ านวน ๑ แห่ง

๑๑ โครงการติดต้ังราวเหล็กGard Rail ติดต้ังราวเหล็กGard Rail ๓,๒๕๐,๐๐๐.- ม.๒,๓ กองช่าง
ถนนสังขละบุรี-วดัวงัก์วเิวการาม ถนนสังขละบุรี-วัดวังก์ฯ

๑๒ โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงรางระบาย ก่อสร้าง-ปรับปรุงรางระบาย ๘๐๐,๐๐๐.- ม.๓ กองช่าง
น้ าถนนศรีสุวรรณบริเวณทางโค้ง น้ าถนนศรีสุวรรณบริเวณทางโค้ง
หน้าสังขละการ์เด้นท์ หน้าสังขละการ์เด้นท์ จ านวน

๑ เส้น

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

5.ยทุธศาสตร์ การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   

5.1  แนวทางการพฒันาระบบ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ         

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



1 โครงการประกวดหน้าบ้าน ท าความสะอาดหน้าบ้าน  50,000.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง
น่ามอง ให้สวยงาม

2 โครงการชุมชนปลอดขยะและ คัดแยกขยะต่างๆ 250,000.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ร้อยละ 80

๓ โครงการศูนย์คัดแยกขยะ มีศูนย์คัดแยกขยะ ๕๐๐,๐๐๐.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง
จ านวน ๑ แห่ง

๔ โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เบื้องต้น

จัดอบรมประชาชนและสถาน
ประกอบ

๑๐,๐๐๐.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง

เกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียใน
ชุมชน

การในเขตเทศบาล

และสถานประกอบการ

๕ โครงการกอ่สร้างจุดรองรับถังขยะ ก่อสร้างจุดรองรับถังขยะ 500,000.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง
ในเขตเทศบาล

๖ โครงการกอ่สร้างบ่อดักไขมัน และบ าบัด มีจุดรองรับบ าบัดน้ าเสีย ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง
น้ าเสีย ภายในเขตเทศบาล

๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ปรับปรุง-ซ่อมแซมไฟฟ้า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง
สาธารณะในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล
(เปล่ียนเป็นหลอดแอลอีดี) (เปล่ียนเป็นหลอดแอลอีดี)

๘ โครงการสร้างขยะใหม้ีมูลค่าและให้ จัดอบรมครัวเรือนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
5.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารการจดัการ  ด้านบ าบัดน้ าเสีย  การก าจดัขยะมลูฝอย  ส่ิงปฏกิลู การจดัการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ



ความรู้เร่ืองการก าจัดขยะในครัวเรือน


