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1. ยุทธศาสตร์การพัฒาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แนวทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 - โครงการเสียงตามสาย เทศบาลต าบลวังกะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปี59
 - โครงการจัดงานวันขึ้นปใีหม่     50,000 50,000 50,000 ปี59
 - โครงการจัดท าสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน  อ.สังขละบรุี 100,000 100,000 100,000 ปี59
1.2  แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวใหม่ ๆ
 - โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงจุดชมทิวทัศน์(อาคาร สถานที่และระบบไฟฟ้าฯลฯ) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาคม ม.1,3

 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว(ถนนคนเดนิสังขละบรุี) 500,000 500,000 500,000 ปี59

 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย- รามัญ  - 500,000 500,000 ปี59
 1.3  แนวทางการพัฒนาบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว
 - โครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซียน 50,000 50,000 50,000 ประชาคม ม.1,3

 - โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 50,000 50,000 50,000 ประชาคม ม.2

 1.4 แนวทางส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภยัให้กับ นักท่องเที่ยว
 - โครงการตัง้จุดตรวจวันปใีหม่ และจุดบริการ 12,000 12,000 12,000 ปภ.
 - โครงการตัง้จุดตรวจวันสงกรานต ์และจุดบริการ 12,000 12,000 12,000 ปภ.
 - โครงการที่จอดรถสาธารณะส าหรับนักท่องเที่ยว  - 100,000 100,000 แผนชุมชน
 - ตดิตัง้กล้องวงจรปดิทั้งระบบบริเวณอาคารสถานที่และสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 1,000,000 500,000 500,000 ประชาคม ม.1,3

รวม 3,774,000 3,874,000 3,874,000
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2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อมให้เปน็เมืองน่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ
       และนอกระบบ ตลอดจนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน 195,000 195,000 195,000
 - อุดหนุนโครงการดา้นการปอ้งกันยาเสพตดิ ๓ โรงเรียน 15,000 15,000 15,000
 - อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลวังกะจ านวน ๔ ศูนย์ 1,612,800 1,700,000 1,700,000 ป6ี0
    ศพด.วัดศรี 554,400,บา้นไหล่น้ า 224,000,อนุบาล184,800,วัดวังก์649,600
 - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล(โรงเรียนอนุบาลฯ 2,226 คน,วดัวงัก์ฯ 657 คน) 13,480,000 14,000,000 14,000,000 ป6ี0
 - อุดหนุนอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและ โรงเรียนในเขตเทศบาล 7,151,918 7,200,000 7,200,000 ป6ี0
   ศพด.วัดศรี 204,296,บา้นไหล่น้ า 82,550,อนุบาล68,100,วัดวังก์239,378
 - อบรมและศึกษาดงูานของครูผู้ดแูลเดก็ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
กรรมการบริหาร     การศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก เปดิประตสูู่อาเซียน (ศพด.)

200,000 200,000 200,000 ป6ี0

 - โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิตที่พอเพียง(ศพด.) 9,000 9,000 9,000 ป6ี0
   ศพด.วัดศรี5,000,อนุบาล3,000,วัดวังก์ 1,000
 - โครงการวันเดก็แห่งชาต(ิศพด.) 30,000 30,000 30,000 ป5ี9
 - โครงการโตไปไม่โกง(ศพด.) วดัศรี 3,000,บ้านไหล่น้ า 1,000,อนุบาล 3,000 ,วดัวงัก์ 1,000 8,000 8,000 8,000 ป5ี9

 - โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม(ศพด.)วัดศรี 0  วัดวังก์1,000 บา้นไหล่น้ า 0 ,อนุบาล 3,000 4,000 4,000 4,000 ป5ี9
 - จัดซ้ือตูเ้ย็น จ านวน 1 เครื่อง (ศพด.อนุบาล ) 7,000  -  - ป6ี0

 - โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง(ศพด.)วัดศรี1,000 บา้นไหล่น้ า1,000 ,อนุบาล 1,000 3,000  -  - ป6ี0
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.4 ศูนย์ 494,700 500,000 500,000 ป6ี0
    (รายหัว)
 - โครงการเทศบาลน่าอยู่ 10,000.- 10,000.- 10,000.- ป ี60
 - โครงการศูนย์พัฒนาเดก็เล็กน่าอยู่(มีการจัดซ้ือแผ่นยางกันกระแทกดว้ย) 166,000 166,000 166,000 ป ี60

  ศพด.วัดศรี 10,000  บา้นไหล่น้ า 10,000 ,อนุบาล 10,000 ,วัดวังก์136,000
 - โครงการศูนย์พัฒนาเดก็เล็กปลอดโรค(วัดศรี 8,000  ,อนบุาล 5,000 , 13,000 13,000 13,000 ป ี60

 - โครงการส่งเสริมศีลธรรม(ศพด.วัดวังก์3,000(แตง่กายประจ าถ่ินทุกวันศุกร๋ทุกศูนย์)) 3,000 3,000 3,000 ป ี60
 - โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้(ศพด.วัดวังก์) 1,000 1,000 1,000 ป ี60
 - โครงการศึกษาเสริมประสบการณเ์ดก็เล็ก(ศพด.วัดวังก์) 4,000 4,000 4,000 ป ี60
 - โครงการคัดแยกขยะ (ศพด.วัดวังก์) 2,000 2,000 2,000 ป ี60
 - โครงการเยี่ยมบา้นเดก็นักเรียน(ศพด.วัดวังก์) 2,000 2,000 2,000 ป ี60

 - โครงการรกัการอ่านรอบรู้สู่อาเซียน(วัดศรี 1,000  บ้านไหล่น้ า 1,000, อนุบาล 1,000, วัดวังก์1,000) 4,000 4,000 4,000 ป ี60
 - โครงการสืบสานประเพณวีัฒนธรรมในท้องถ่ิน(ศพด.วัดวังก์) 2,500 2,500 2,500 ป ี60
 - โครงการศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯปลอดภยัปลอดโรคส่งเสริมไอโอดนีสุขภาพอนามัยและ
ทันตสุขภาพ (วัดวังก์ )

11,600 11,600 11,600 ป6ี0

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทันตสุขภาพ(ศพด.วดัศรี 2,000 บ้านไหล่น้ า 2,000 ,
อนุบาล 2,000

6,000 6,000 6,000 ป6ี0

งบประมาณปี 2562งบประมาณปี 25๖1 หมายเหตุยุทธศาสตร์ งบประมาณปี 2560
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2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพ่ือปรูากฐานปรัชญา
      เศรษฐกิจพอเพียง  และเตรียมสังคมสู่การปฏบิตัอิย่างยั่งยืน
 - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่,โครงการ 400,000 400,000 400,000 ป5ี9
   อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ,โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชเสาวนียแ์ละปดิทองหลังพระ ฯลฯ   

 - โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 ประชาคม๑,๓

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข
 - โครงการปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา้และควบคุมโรคตามฤดกูาล  (ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ, 60,000 60,000 60,000 ป5ี9
   โรงพยาบาลสังขละบรุี ,สาธารณสุขอ าเภอ ,หน่วยควบคุมโรคตดิตอ่น าโดยแมลง  )
 - โครงการรณรงค์และปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 100,000 100,000 100,000 ป6ี0ชุดใหญ่

 - โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นสุขาภบิาลแก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล 60,000 60,000 60,000 ป5ี9
 - โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ( 3 ชุมชน)  45,000 45,000 45,000 ป5ี9
 - โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  100,000 100,000 100,000 ป5ี9
2.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดภิาพและสวัสดกิารแบบองค์รวม 
 - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดอ้ยโอกาสและศึกษาดงูาน 450,000 450,000 450,000 พช
 - โครงการสนับสนุนพัฒนาองค์กรสตรี 10,000 10,000 10,000 พช
 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวังกะ 24,000 24,000 24,000 พช
 - เบีย้ยังชีพผู้ตดิเอดส์ในเขตเทศบาล ( 2 x 500 x 12 ) 12,000 12,000 12,000 ป5ี8

2.5  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณ ี
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณวีัฒนธรรม และการท่องเที่ยว(ประเพณลีอยกระทง) 200,000 200,000 200,000 ป5ี9
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณวีัฒนธรรม และการท่องเที่ยว(ประเพณสีงกรานต์) 200,000 200,000 200,000 ป5ี9
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณ ึผูกข้อมือเดอืนเก้า 50,000 50,000 50,000 ป5ี9
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณลึอยเรือสะเดาะเคราะห์ 50,000 50,000 50,000 ป5ี9
 - โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 5,000 5,000 5,000 ศพด.
 - โครงการแตง่กายชุดประจ าถ่ินทุกวันศุกร์(ของพนักงาน) 5,000 5,000 5,000 ป5ี9
 - โครงการวันวิสาขบชูา (ทุกศูนย์) 5,000 5,000 5,000 ป5ี9
 - โครงการวันมาฆบชูา (ทุกศูนย์) 5,000 5,000 5,000 ป5ี9
 - โครงการอนุรักษ์วันอาสาฬหบชูา  (ทุกศูนย์) 5,000 5,000 5,000 ป5ี9
 - โครงการศูนย์เรียนรู้ภมูิปญัญาท้องถ่ิน(ชมรมผู้สูงอายุ) 50,000 50,000 50,000 ป6ี0
2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 - โครงการฝึกอบรมเดก็เยาวชน ประชาชนเพ่ือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000 30,000 30,000 ป5ี9
 - โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบรุี 10,000.- 10,000.- 10,000.- ป ี60

รวม 25,331,418 25,982,100 25,982,100
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3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ 20,000 20,000 20,000 ป5ี9

    หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  อ.สังขละบรุีจ.กาญจนบรุี   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ป5ี9

3.2  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ
        ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจขององค์กร
 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 100,000 100,000 100,000 ป6ี0
 - โครงการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2560 20,000 20,000 20,000 ป6ี0
 - จัดซ้ือคอมพิวเตอร ์จ านวน ๑ เครื่อง พรอ้มอุปกรณ(์งานป้องกัน) 30,000  -  - ปี60

 - จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง(งานป้องกัน) 3,100  -  - ปี60

 - จัดซ้ือรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน (ขนาด 6,000ลิตร) 2,500,000  -  - ปี60

 - จัดซ้ือกล้องถ่ายรปู จ านวน 1 ตัว 30,000  -  - ป6ี0
 - จัดซ้ือโดรน พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน ๑ ตัว 60,000  -  - ป6ี0
 - จัดซ้ือโต๊ะขาว จ านวน 20 ตัว 50,000  -  - ป6ี0
 - จัดซ้ือเครื่องดดูฝุ่น จ านวน 1 เครื่อง 20,000  -  - ป6ี0
 -จัดซ้ือเครื่องสูบน้ า ชนิดหาบหาม พร้อมอุปกรณ ์จ านวน ๑ ชุด (งานปอ้งกัน)  - 150,000  - ป5ี9
 - จัดซ้ือถังขยะ 100,000 100,000 100,000 ป5ี9
3.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน เทศบาลต าบลวังกะ 50,000 50,000 50,000 ป6ี0
 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 10000 10000 10000 ป6ี0
 - โครงการอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 30000 30000 30000 ป6ี0
 - โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นวินัย คุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาลต าบลวังกะ 20,000 20,000 20,000 ป6ี0
 - โครงการศูนยคุ้์มครองสิทธิและชว่ยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 10,000 10,000 10,000 ป6ี0
 -โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่ส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวัน 20,000 20,000 20,000 ป6ี0
3.4  แนวทางการพัฒนาการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
 - โครงการจัดท าประชาคม และแผนชุมชนเทศบาลต าบลวังกะ 50,000 50,000 50,000 ป5ี9
 - โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ ผู้ดอ้ยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง 10,000 10,000 10,000 ป6ี0
 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนดา้นสวัสดกิารและสังคม นอกสถานที่ 10,000 10,000 10,000 ป6ี0

 - จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่2 100,000 100,000 100,000 ประชาคมปี60

 -โครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ประจ าป๒ี๕60 40,000 60,000 60,000 ป6ี0
 - โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ้างและประชาชน 20,000 20,000 20,000 ป6ี0

รวม 3,323,100 800,000 650,000
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ยุทธศาสตร์ งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 25๖1 หมายเหตุงบประมาณปี 2562

ยุทธศาสตร์

  - สนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาดไทยและโครงการด าเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบรุี

งบประมาณปี 2562 หมายเหตุงบประมาณปี 2560



4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง
4.1  แนวทางการพัฒนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่านพลเรือน 
 - โครงการอบรมอปพร./ทบทวนและศึกษาดงูานสมาชิกอปพร เทศบาลต าบลวังกะ 200,000 200,000 200,000 ปภ
 - โครงการจัดตัง้เครือข่ายปอ้งกันภยัเทศบาลต าบลวังกะ 10,000 10,000 10,000
 -โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัเบือ้งตน้ 35,000 35,000 35,000 ปภ
 - โครงการปอ้งกันภยัพิบตั ิ สู่ ประชาคมอาเซียน 50,000 50,000 50,000 ปภ
4.2  แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
      ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาต ิ   
 -  โครงการ 5 ธันวาคม มหาราช 300,000 300,000 300,000 ป5ี9
 -  โครงการ 12 สิงหามหาราชินี 50,000 50,000 50,000 ป5ี9
 - โครงการจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี 100,000 100,000 100,000 ป5ี9
 - โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายตอ่ตา้นการปอ้งกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 100,000 100,000 100,000 ป6ี0
 - โครงการวันปยิมหาราช 5,000 5,000 5,000 ป5ี9
 - จัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)การเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา(สว.)การ
เลือกตัง้นายกเทศมนตรีต าบลวังกะและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ และการลง
ประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ

300,000 300,000 300,000

 - โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาต ิและส่งเสริมความสมานฉันท์ 100,000 100,000 100,000 ป5ี9
 - โครงการจัดตัง้ศูนย์เครือข่ายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 10,000 10,000 10,000 ป6ี0
 - โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง การ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 10,000 10,000 10,000 ป6ี0
 - โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบา้นเฉลิมพระเกียรต ิ 30,000 30,000 30,000 ป5ี9
4.3 แนวทางการพัฒนา เพ่ือลดปญัหาสังคมร่วมกัน
 - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 30,000 30,000 30,000 ป5ี9
 - โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 ป5ี9
 - โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณอีอกพรรษา 80,000 80,000 80,000 ป5ี9
 -โครงการแข่งขันกีฬา ตอ่ตา้นยาเสพตดิ เทศบาลต าบลวังกะ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ป5ี9

รวม 1,740,000 1,740,000 1,740,000
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ยุทธศาสตร์ งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 25๖1 งบประมาณปี 2562 หมายเหตุ

 5. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน   
5.1  แนวทางการพัฒนาระบบ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณปูโภค 
       และสาธารณปูการ         
 - โครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ   - 100,000 100,000 ป6ี0
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่3 ซอยสามประสบ(หน้าบา้นไพรัตน์ ค าพา) 400,000 400,000 400,000 ป6ี0
 - โครงการทาสีตเีส้นพร้อมตดิตัง้เครื่องหมายจราจร 900,000 500,000 500,000 ประชาคมป6ี0



 - โครงการจัดซ้ือกระจกโค้งจราจร 200,000 200,000 200,000 ประชาคมป6ี0

 - โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม สนามกีฬาเทศบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ป6ี0
 - โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เกาะกลางถนนอุตตมานุสรณ์ 1,000,000 500,000 500,000 ป6ี0
 - ก่อสร้างเสาส่งวิทยุความสูงไม่เกิน 30 เมตร งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 180,000  -  - ป6ี0
 - โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมท่าเทียบเรือเทศบาล 500,000  -  - ป6ี0
 - โครงการก่อสร้างบา้นพักส าหรับข้าราชการเทศบาลต าบลวังกะ  - 3,000,000.- 3,000,000.- ประชาคมป6ี0

 - หอกระจายเสียง หมู่ที่2  - 3,000,000.-  - ประชาคมป6ี0

 - โครงการก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลต าบลวังกะ 2,000,000 1,000,000 500,000 ประชาคมป6ี0

 - โครงการพัฒนาอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กปลอดภยั (ศพด.วัดวังก์) 500,000 100,000 100,000 ป6ี0
 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ศพด.วัดศรี) 500,000 100,000 100,000 ป6ี0
 - โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ าถนนดงสัก คุ้ม2 หมูท่ี่๒ บ้านวังกะ(ตรงหน้าบ้านนายอภิรกัษ์) 800,000  -  - ประชาคมป6ี0

 -  โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณตรงข้ามร.ร.อนุบาลสังขละบรุี หมู่ที่ 3   - 1,500,000  - ประชาคม ม.1,3

 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล  หมู่ที่ 3  - 19,000,000  - ประชาคม ม.1,3

 - โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงภมูิทัศน์ท่าเทียบเรือเทศบาล   - 200,000  - ประชาคม ม.1,4

 -  โครงการก่อสร้างท่าเรือบริเวณหลังเจดยี์พุทธคยา   - 1,000,000  - ประชาคม ม.2

 - โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพฝ่ังวัดวังก์วิเวการาม  - 2,000,000  - ประชาคมม.๒

 - โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฝ่ังวัดวังก์วิเวการาม    - 5,000,000  - ประชาคมม.๒

 -โครงการซ่อมแซมทางเท้าในเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 ประชาคม ม.๑,๓

 - โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ    หมู่ที่ 2   - 1,050,000 59

 - โครงการก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันน้ าท่วม บริเวณ ดงสัก  หมู่ที่  2  - 5,000,000 59

 - โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลวังกะ (บริเวณลานจอดรถ)  - 12,000,000  - 59

 - โครงการปรับปรุงห้องน้ า ส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ 500,000 400,000 300,000 59

 - โครงการจัดสวนสาธารณะ หมู่ที่2 (จัดท าในที่ดนิเทศบาล แปลงที่ 1 หมู่ที่2)  - 2,000,000 500,000 ปี60

 - โครงการขยายตลาดสดสาธารณะ หมู่ที่3(จัดท าในที่ดนิเทศบาล แปลงที่2 หมู่ที่3)  - 1,000,000 500,000 ปี60

 - โครงการก่อสร้างอาคารขนส่งสาธารณะ หมู่ที่3 (จัดท าในที่ดนิเทศบาล แปลงที่3 หมู่ที่3)  - 5,000,000 1,000,000 ปี60

 - โครงการจัดท าสวนสาธารณะ หมู่ที่3 (จัดท าในที่ดนิเทศบาล แปลงที่4 หมู่ที่3)  - 2,000,000 500,000 ปี60

 - โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ หมู่ที่3 (จัดท าในที่ดนิเทศบาล แปลงที่5 หมู่3)  - 1,000,000 1,000,000 ปี60

 - โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  หมู่ที่ 2 (จัดท าในที่ดนิเทศบาล แปลงที่6 หมู2่)  - 1,000,000 500,000 ปี60

 - โครงการขยายอาคารส านักงานเทศบาลต าบลวังกะ หมูท่ี ่3(จัดท าในทีด่นิเทศบาล แปลงที่7)  - 5,000,000 5,000,000 ปี60

 - โครงการขยายโรงน้ าประปา หมู่ที่3(จัดท าในที่ดนิเทศบาล แปลงที่ 9)  - 2,500,000 2,500,000 ปี60

 - โครงการก่อสร้างเนินชะลอความเร็วพร้อมปา้ยเตอืน ถนนศรีสุวรรณ ,ถนนสังขละบรุี , 200,000 100,000 100,000 59

   ถนนอุตมานุสรณ ์ฯลฯ
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนริมน้ า ซอย2 หมู่2 บา้นวังกะ 245,000  -  - ปี59

 - โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ าในเขตเทศบาล   500,000 500,000 500,000 59

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนข้างสะพานไม้หมู่ที่๒ บา้นวังกะ   - ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๕๙

๗
5.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารการจัดการ  ดา้นบ าบดัน้ าเสีย  การก าจัดขยะ
      มูลฝอย  สิ่งปฏกูิล การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่งๆ
 - โครงการศูนย์คัดแยกขยะ หมู่ที่3 (จัดท าในที่ดนิเทศบาล แปลงที่8 หมู่ที่3)  - 100,000   - ปี60

 - โครงการส่งเสรมิให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสียในชุมชนและสถานประกอบการ 10,000 10,000 10,000 แผนชุมชน
 - โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 10,000 10,000 10,000 แผนชุมชน
 - โครงการหน้าบา้นน่ามอง 50,000 50,000 50,000 ประชาคม ม.2

 - โครงการชุมชนปลอดขยะและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 250,000 250,000 250,000 ประชาคม ม.2

 - โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงเตาเผาขยะ  เทศบาลต าบลวังกะ ม.2 บา้นวังกะ  - 500,000  - ประชาคม ม.2



 - โครงการก่อสร้างจุดรองรับถังขยะ 500,000 100,000 100,000 ประชาคมม.๑
 - โครงการจุดพักขยะส าหรับชาวแพ 50,000 50,000 50,000 ประชาคมปี60

รวม 11,795,000 74,620,000 18,670,000
รวมทั้งสิ้น 45,963,518 107,016,100 50,916,100









ประชาคม๑,๓








