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เทศบาลต าบลวังกะได้จัดท าแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี 
ต่อไป          
  เทศบาลต าบลวังกะ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕9 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) (ปีงบประมาณ 
2561) รวม 105  โครงการ  งบประมาณ  45,388,150 .- บาท  
  มี โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท่ี บ ร ร จุ อ ยู่ ใ น เ ทศ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณร าย จ่ า ย  พ . ศ . 2 5 6 1                           
จ านวน 103 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  44,532,230.- บาท  ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาล
ต าบลวังกะ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีได้
ด าเนินการรวม 80 โครงการ จ านวนเงิน  25,313,252.16 บาท  โดยสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของ
ปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้          

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
สี่ปี (พ.ศ.2561) 

โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่ได้ด าเนินการ 
(รอบปีงบประมาณ 2561) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์  

7 
 

1,024,000.- 
 

7 1,024,000.- 6 368,145.- 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  สังคม
ฐานความรู้และ
ส่ิงแวดล้อมเป็นเมือง 
น่าอยู่ 

 
 

49 
 
 

 
 

27,379,150.- 
 
 

48 26,468,230.- 43 23,890,456.16 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

 
18 

 

 
962,000.- 

 
18 877,000.- 15 297,795.- 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและความ
มั่นคง  

18 2,610,000.- 18 2,610,000.- 14 741,726.- 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน   13 13,553,000.- 12 13,553,000.- 2 15,130.- 

รวม 105 45,388,150.- 103 44,532,230.- 80 25,313,252.16 
 
 



 ๓ 

รายละเอียดโครงการที่ได้ปฏิบัติแยกตามกลุ่มยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 
1. ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 50,000.- 23,500.-  

2 

 โครงการจัดท าส่ือ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
รองรับท้องถิ่น 4.0 ในอ าเภอ 
สังขละบุรี 

100,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากได้ด าเนินการ
จัดท าสื่อฯในโครงการ
อบรมการให้บริการการ
ท่องเที่ยว 

3 
 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 
50,000.- 17,860.- 

 

4 
 โครงการตั้งจุดตรวจวันปีใหม่ 

และจุดบริการ 
12,000.- 12,000.-  

5 
 โครงการอบรมให้บริการการ

ท่องเท่ียวพร้อมศึกษาดูงาน 
300,000.- 285,010.-  

6 
 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเท่ียว  
(ถนนคนเดินสังขละบุรี) 

500,000.- 27,650.-  

7 
 

 โครงการจุดตรวจวันสงกรานต์
และจุดบริการ 

12,000.- 2,125.-  

  รวม 7 โครงการ 1,024,000.- 368,145.-  
1  2. ยุทธศาสตร ์พัฒนา

คณุภาพชีวิต สังคม 
ฐานความรู้และสิ่งแวดลอ้ม
ให้เปน็เมืองน่าอยู ่

โครงการศึกษาเสริมประสบการณ์
เด็กเล็ก 

4,000.- 3,990.-  

2  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากได้ด าเนิน
โครงการร่วมกับ
โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและศึกษา 
ดูงานของเทศบาล 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

3  โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้ 
 

1,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

4  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

40,000.- 5,900.-  

5  โครงการกีฬานันทนาการสาน
สัมพันธ์เด็กและเยาวชน 

30,000.- 11,090.-  

6  โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอน 

470,900.- 470,900.-  



 ๔ 

7  โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิต 
ท่ีพอเพียง 

12,000.- 3,660.-  

8  โครงการโตไปไม่โกง 
 

4,000.- 3,000.-  

9  โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 
 

2,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

10  โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4,000.- 2,560.-  

11  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000.- 6,410.-  

12  โครงการคัดแยกขยะ 
 

4,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

13  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
และทันตสุขภาพ 

6,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
ในเทศบัญญัติ
งบประมาณฯ 2562 
เน่ืองจากด าเนินการ
ในงบประมาณ สปสช. 

14  โครงการสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีและศึกษา 
ดูงาน 

100,000.- 54,660.-  

15  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสและศึกษาดูงาน 

450,000.- 463,750.-  

16  โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูศาสนา  
(วันวิสาขบูชา) 

5,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

17  โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียว(ประเพณีลอยกระทง) 

100,000.- 21,710.-  

18  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมโรคตามฤดูกาล 

60,000.- 57,800.-  

19  โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการค้า 
ในตลาดสดเทศบาล 

60,000.- 10,697.16  

20  โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียว(ประเพณีสงกรานต์) 

200,000.- 34,250.-  

21  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามประเพณี ผูกข้อมือเดือนเก้า 

30,000.- 22,260.-  

22  โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูศาสนา 
(วันมาฆบูชา) 

5,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

23  โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี 10,000.- 1,660.-  
24  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมตามประเพณีลอยเรือ
สะเดาะเคราะห์ 

30,000.- 30,000.-  



 ๕ 

25  โครงการอบรมเด็กและเยาวชน 
เพื่อพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 

30,000.- 13,050.-  

26  โครงการแต่งกายประจ าถิ่น 
ทุกวันศุกร์ 

5,000.- 2,100.-  

27  โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูศาสนา 
(วันอาสาฬหบูชา) 

5,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

28  โครงการหนูน้อยรอบรู้สู่อาเซียน
  

5,000.- 4,200.-  

29  โครงการส่งเสริมศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

5,000.- 960.-  

30  โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

2,500.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

31  โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 

100,000.- 92,500.-  

32  โครงการปฐมนิเทศประชุม
ผู้ปกครอง 

3,000.- 700.-  

33  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ปลอดภัยปลอดโรคส่งเสริม
ไอโอดีนสุขภาพอนามัยและ 
ทันตสุขภาพ 

28,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
ในเทศบัญญัติ
งบประมาณฯ 2562 
เน่ืองจากด าเนินการ
ในงบประมาณ สปสช. 

34  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่  โครงการอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริ โครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชเสาวนีย์และปิดทอง 
หลังพระ 

400,000.- 90,907.- *โครงการฝึกอบรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
และศึกษาดูงาน 

35  โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

50,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

36  โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่
ส าหรับ ศพด. 

6,000.- 5,090.-  

37  โครงการสนับสนุนอาชีพของ
ชุมชนในเขตเทศบาล  
(ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน) 

100,000.- 26,934.-  

38  อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน 

195,000.- 195,000.-  

39  อุดหนุนโครงการด้านการป้องกนั 
ยาเสพติด 3 โรงเรียน 

15,000.- 15,000.-  

40  อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต าบลวังกะ จ านวน 2 ศูนย์ 
 

1,357,300.- 
 

1,229,020.-  



 ๖ 

41  อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตเทศบาล (ร.ร.อนุบาล 
สังขละบุรีฯ ,ร.ร.วัดวังก์ฯ) 

12,156,000.- 
 

11,749,000.-  

42  อุดหนุนอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 

6,354,130.- 
 

6,161,598.-  

43  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

32,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 

44  โครงการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข (3 ชุมชน) 

45,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 

45  เบ้ียยังชีพผู้ติดเอดส์ในเขต
เทศบาล 

12,000.- 12,000.-  

46  โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช) 

150,000.- 133,110.-  

47  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 2,392,800.- 2,114,200.-  
48  เบ้ียยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล 1,161,600.- 840,800.-  

  รวม    48 โครงการ 26,468,230.- 23,890,456.16  
1 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้   
 

10,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

2  โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาล 

20,000.- 15,800.-  

3  โครงการอบรมความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐  

20,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

4  โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

5,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

5  โครงการพนักงานดีเด่น 2,000.- 900.-  

6  โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ 
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง 

10,000.- 3,600.-  

7  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้าน
สวัสดิการและสังคม นอกสถานท่ี 

10,000.- 1,080.-  

8  โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 30,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

9  โครงการจัดท าประชาคมและ
แผนชุมชน เทศบาลต าบลวังกะ 

10,000.- 600.-  

10  โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
ประชาชน 

20,000.- 4,800.-  



 ๗ 

11  โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

100,000.- 
 

0.- ไม่ได้ด าเนินการ 

12  โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน เทศบาลต าบล
วังกะ 

500,000.- 240,700.-  

13  โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

30,000.- 9,865.- 
 

 

14  โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

10,000.- 450.-  

15  โครงการจัดเก็บข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.- 0.- ด าเนินการ 
แต่ไม่ใช้งบประมาณ 

16  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการอ านวยการของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ 
สังขละบุรี  

20,000.- 0.- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

17  อุดหนุนโครงการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี 

20,000.- 20,000.- 
 

 

18  อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ 
จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  

40,000.- 0.- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

  รวม   18  โครงการ   877,000.- 297,795.-  
1 4.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ก า ร

ส่งเสริมประชาธิปไตย
และความม่ันคง 

จัดการเลือกตั้ง สส. การเลือกตั้ง 
สว. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลวังกะและสมาชิกเทศบาล
ต าบลวังกะและการลงประชามติ
รัฐธรรมนูญ 

300,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
แต่ต้ังโครงการและ
งบประมาณไว้
ส าหรับรองรับการ
จัดการเลือกต้ังที่จะ
มีข้ึนในอนาคต 

2  โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่าย
ต่อต้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

100,000.- 33,635.-  

3  โครงการศูนย์เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

10,000.- 3,670.-  

4  โครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจ
พอเพียง การท่องเท่ียวฯ 

10,000.- 1,150.-  



 ๘ 

5  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน สมาชิก อปพร. 
เทศบาลต าบลวังกะ 

200,000.- 131,350.-  

6  โครงการเครือข่ายป้องกันภัย
เทศบาลต าบลวังกะ 

10,000.- 4,650.- 
 

 

7  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  

35,000.- 2,950.-  

8  โครงการป้องกันภัยพิบัติ 
 

50,000.- 6,450.-  

9  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 

400,000.- 11,540.-  

10  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 
 

50,000.- 4,590.-  

11  โครงการจัดงานถวายเพลิงพระ
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และงานวัน
รัฐพิธีราชพิธีต่างๆ 
 

500,000.- 448,746.-  

12  โครงการป้องกันสถาบันส าคัญ
ของชาติ และส่งเสริมความ
สมานฉันท์ 

100,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

13  โครงการวันปิยมหาราช 
 

5,000.- 1,000.-  

14  โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เฉลิมพระเกียรติ (ร่วมงานแข่งขัน
กีฬาสมเด็จพระนเรศวร) 

30,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

15  โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

400,000.- 1,740.-  

16  โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 

30,000.- 10,255.-  

17  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสานสัมพันธ์ 

80,000.- 80,000.-  

18  โครงการแข่งขันกีฬา ต่อต้าน 
ยาเสพติด เทศบาลต าบลวังกะ 

300,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

  รวม   18  โครงการ 2,610,000.- 741,726.-  



 ๙ 

1 5. ยุทธศาสตร์ การพฒันา 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (ศพด.ทต.วังกะ) 

900,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ถนนสังขละบุรี 

1,590,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

3  โครงการทาสีตีเส้นพร้อมติดต้ัง
เครื่องหมายจราจร 

1,950,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

4  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ทางเข้าบ่อน้ า(ดงสัก) ซอย 1(ฝั่งขวา) 

745,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

5  โครงการซ่อมแซมฝารางระบาย
น้ าในเขตเทศบาล 

500,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

6  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ถนนดงสัก ฝ่ังซ้าย  หมู่ 2 

920,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

7  โครงการปรับปรุงทางลงจุดชม
ทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ 
พร้อมปรับปรุงห้องน้ า-ส้วม 
ด้านบนและด้านล่าง ซ่อมแซม 
เปล่ียนหลังคา อุปกรณ์ต่างๆฯ 

2,400,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

8  โครงการติดต้ังปั๊มน้ าแรงดันสูง 
พร้อมระบบสูบส่งน้ าประปา 

1,500,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

9  โครงการเปล่ียนโคมไฟฟ้าเป็น
หลอด LED  

2,778,000.- 0.- กันเงินรายจ่าย  
เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

10  โครงการสร้างขยะให้มีมูลค่าและ
ให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ
ในครัวเรือน 

10,000.- 9,180.-  

11  โครงการชุมชนปลอดขยะและ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

250,000.- 5,950.-  

12  โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย
ในชุมชนและสถานประกอบการ 

10,000.- 0.- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

  รวม   12   โครงการ 13,553,000.- 15,130.-  
  รวมทั้งสิ้น 103 โครงการ 44,532,230.- 25,313,252.16    

      ลดการใช้จ่ายงบประมาณลง  19,218,977.84  บาท 
สรุปได้ดงันี ้   
โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ( เฉพาะปี 2561 )    มีจ านวน 105  โครงการ 
โครงการท่ีน าไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561      มีจ านวน 103 โครงการ  
คิดเปน็รอ้ยละ   98.09  ของแผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)   
โครงการท่ีได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสท่ี 1 - 4) เพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  รวมมีจ านวน 80 โครงการ   คดิเป็นรอ้ยละ  77.67  ของเทศบญัญัติงบประมาณฯ 


