
1 ก่อสร้าง-ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชม ก่อสร้าง-ปรับปรุงจุดชมทิวทัศน์ 1,000,000.- จุดชมทิวทัศน์ กองช่าง
ทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ เพิ่มเติม  จ านวน  1  แห่ง  เทศบาลต าบลวังกะ  
  

๒ เสียงตามสาย - ไร้สาย ติดต้ังเสียงตามสายในเขต 3,000,000.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง
เทศบาลต าบลวังกะ เทศบาล 1 ระบบ เทศบาลต าบลวังกะ

๓ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 50,000.- บริเวณตลาดสด ส านักปลัด
ชว่งเทศกาลปใีหม ่การแสดงศิลปวฒันธรรม เทศบาลต าบลวังกะ
ดนตรี การออกร้านจ าหน่ายสินค้าชุมชน ลานถนนคนเดิน
จุดพลุเฉลิมฉลองปีใหม่

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

พ.ศ. ๒๕๕๖

ต.ค. พ.ย. ม.ีค. เม.ย.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม

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

1.1 แนวทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์



1 โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมโครงสร้าง ๑,000,000.- สะพานแดงเชื่อมต่อ กองช่าง
พัฒนาภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆให้ใช้การได้ดี สะพานอตุมานสุรณ์
เชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสะพานแดง
เชื่อมต่อสะพานอุตตมานุสรณ์

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

ม.ิย.เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

1.2 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์  ปรับปรุง  ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวเดิม
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์



1 ก่อสร้าง-ปรับปรุงจุดชมทิวทัศน์ ปรับปรุงอาคาร คสล. 1,000,000.- จุดชมทิวทัศน์ กองช่าง
เป็นศูนย์วัฒนธรรม ลาน บริเวณจุดชมวิวเทศบาล เทศบาลต าบลวังกะ
วัฒนธรรม ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ

๒ เพื่อเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ชาวอ าเภอ ๕๐๐,๐๐๐ บริเวณถนนหน้า  -ส านักปลัด
สังขละบุรี โรงแรมศรีแดงถึง  -อ าเภอสังขละบุรี

ถนน รพ.สังขละบุรี  -วัฒนธรรมอ าเภอ

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
วัฒนธรรม(วัฒนธรรมอ าเภอสังขละบุรี)

จัดต้ังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ๑ แห่ง ๓๐,๐๐๐ ศูนย์วัฒนธรรม
อ าเภอสังขละบุรี

 -ส านักปลัด
  -วฒันธรรม
อ าเภอ

๔ โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว สู่ 
AEC

 -ส ารวจศักยภาพของประชาชน กลุ่ม 
และองค์กรต่างๆมีการประชุม จัด
กิจกรรมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

๕๐,๐๐๐ ม.๑,๒,๓ 
เทศบาลต าบลวัง
กะ อ.สังขละบุรี

 -ส านักปลัด

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

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

หน่วย
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
(ถนนคนเดินเทศบาลต าบลวังกะ)

1.3 แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ที่



1 โครงการอบรมการให้บริการ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ 100,000.- เทศบาลต าบลวังกะ  -ส านักปลัด
การท่องเที่ยว,อบรมมัคคุเทศก์ เกี่ยวกับการให้บริการการ
ท้องถิ่น ท่องเที่ยวจ านวน 10 แห่ง

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
จ านวน 40 คน

เทศบาลต าบลวังกะ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๕๗

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

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

 -วฒันธรรม
อ าเภอสังข

ละบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.4  แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว



1 ก่อสร้างสถานีขนส่งพร้อมอาคาร ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดย 5,000,000.- สถานีขนส่งอ าเภอ กองช่าง
ที่พักผู้โดยสาร สารพร้อมอาคารผู้โดยสาร สังขละบุรี

คสล.  จ านวน 1 แห่ง

๒ โครงการเมืองน่าอยู่เปิดประตูสู่
อาเซียน(AEC)

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อรองรับเมืองน่าอยู่

๓๐๐,๐๐๐ ม.๑,๒,๓ 
เทศบาลต าบลวัง

กะ

กองช่าง

   
๓ โครงการต้ังจุดตรวจวันปีใหม่ ต้ังจุดตรวจร่วมกับส่วนราชการ 24,000.- ม.๑,๒,๓ ส านักปลัด

และสงกรานต์ ในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เทศบาลต าบลวังกะ (งานป้องกัน)

๔  ติดต้ังกล้องวงจรปิดทั้งระบบ  ติดต้ังกล้องวงจรปิดทั้งระบบ 1,000,000.- ม.๑,๒,๓ กองช่าง
บริเวณอาคารสถานที่และ บริเวณสถานที่ในเขตเทศบาล เทศบาลต าบลวังกะ
สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล

๕ โครงการป้องกันภัยพิบัติ สู่AEC  -พัฒนามาตรฐานการท างานช่วยเหลือใน
ยามเกิดภัยพิบัติ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการท างานเพื่อช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน
ฉับพลันในยามเกิดภัยพิบัติ และจัด
กิจกรรมซ้อมรับมือภัยพิบัติ

๕๐,๐๐๐ ม.๑,๒,๓ 
เทศบาลต าบลวัง
กะ

 -ส านักปลัด

พ.ค. ม.ิย.

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๕๗

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

รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๖

1.5 แนวทางส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์



1 อุดหนุนการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขต 210,000.- โรงเรียนในเขตเทศบาล  -ส านักปลัด
โรงเรียนในเขตเทศบาล เทศบาลมีงบประมาณไว้ (การศึกษา)
3 โรงเรียน เพื่อการศึกษา

2 จัดการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น เด็กและนักเรียนมีความรู้ 50,000.- ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ  -ส านักปลัด
เร่ืองการใช้ภาษาท้องถิ่น โรงเรียนในเขตเทศบาล (การศึกษา)

3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนมีงบประมาณในการ 30,000.- ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ  -ส านักปลัด
 ท ากิจกรรมส าหรับเด็ก โรงเรียนในเขตเทศบาล (การศึกษา)

     
4 อุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์ อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,926,400 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  -ส านักปลัด
 พัฒนาเด็กเล็ก(๔ศูนย์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การศึกษา)

5 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน อุดหนุนอาหารกลางวัน 12,284,000 โรงเรียนในเขตเทศบาล  -ส านักปลัด
 ในเขตเทศบาล(รร.อนุบาล,วัดวังก์) โรงเรียนในเขตเทศบาล  (การศึกษา)

๖ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

๗ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังงบประมาณเพื่อเป็นทุน 330,000.- เทศบาลต าบลวังกะ  -ส านักปลัด
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของ การศึกษาระดับปริญญาตรี
บุคลากรเทศบาล (10 ทุน) ของพนักงานเทศบาล

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนอาหารเสริม(นม)ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล

อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตเทศบาล

๖,๒๖๓,๔๖๐  -ส านักปลัด
(การศึกษา)

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

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

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนให้มกีารเรียนรู้ตลอดชวีติ

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ



๘ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต้ังงบประมาณเพื่อเป็นทุน 240,000.- เทศบาลต าบลวังกะ  -ส านักปลัด
(4 ทุน) การศึกษาระดับปริญญาโท

จ านวน 4 ทุน

๙ โครงการขยับกายวันละนิดเพื่อ เด็กเล็กของศูนย์ 4 ศูนย์ 3,000.- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์  -ส านักปลัด
ชีวิตที่สดใส มีสุขภาพร่างกาย การศึกษา

แข็งแรง

๑๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 5,000.- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์  -ส านักปลัด
และ ทันตสุขภาพ เทศบาลต าบลวังกะ ทั้ง 4 ศูนย์ การศึกษา

๑๑ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 5,000.- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์  -ส านักปลัด
น่าอยู่ เทศบาลต าบลวังกะ ทั้ง 4 ศูนย์ การศึกษา

๑๒
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ปลอดภัยปลอดโรค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ

๓,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์

 -ส านักปลัด
การศึกษา

๑๓ โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ได้รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กและหา
ทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น

๖,๐๐๐ ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ  -ส านักปลัด 
การศึกษา

๑๔ โครงการสายใยรักจากแม่ถึงลูก เด็กเล็กในศูนย์ฯทั้ง4 ศูนย์ 8,000.- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์  -ส านักปลัด
ได้แสดงความรัก ความเคารพ การศึกษา
และแสดงความกตัญญู

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

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

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนให้มกีารเรียนรู้ตลอดชวีติ

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ



กตเวทีต่อพ่อแม่

๑๕ โครงการทัศนศึกษาเสริมประสบการณ์
เด็กเล็ก

เด็กในศูนย์ได้ทัศนศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง

๔,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์

 -ส านักปลัด 
การศึกษา

๑๖ โครงการหนูน้อยก้าวไกลสู่อาเซียน เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ๓,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย์

 -ส านักปลัด 
การศึกษา

๑๗ โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิต เด็กเล็กในศูนย์ 4 ศูนย์ ๓,000.- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์  -ส านักปลัด
ที่พอเพียง ได้รู้จักการออม การศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนให้มกีารเรียนรู้ตลอดชวีติ

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ



1 โครงการพัฒนาส่งเสริมการ  อบรมให้ความรู้เด็กเยาวชนและ ๔00,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ  -ส านักปลัด
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ ประชาชนในเขตเทศบาล (พัฒนาชุมชน)

เกษตรทฤษฎีใหม่,โครงการอัน เกี่ยวกับการเกษตรตามแนว
เนื่องมาจากพระราชด าริ, ทฤษฎีใหม่  
ปิดทองหลังพระ ฯลฯ  

2 โครงการสนับสนุนอาชีพของ อบรมอาชีพให้เด็ก,เยาวชน 50,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ  -ส านักปลัด
ชุมชนในเขตเทศบาล,ฝึกอบรม ประชาชนในเขตเทศบาลให้มี (พัฒนาชุมชน)

อาชีพระยะส้ันและแสดงงาน รายได้เสริมอย่างน้อย 40 คน
 otop ฝีมือนักเรียน

3 โครงการนวดเพื่อสุขภาพ สมทบโครงการนวดเพื่อสุขภาพ 10,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ  -ส านักปลัด
ของกลุ่มสตรี ของกลุ่มสตรี 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 พ.ศ.๒๕๕๗

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

เทศบาลต าบลวังกะ
2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพื่อปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเตรียมสังคมสู่การปฏบิัติอยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ



1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ กองช่าง
 และควบคุมโรคตามฤดูกาล และควบคุมโรคตามฤดูกาล   

 (ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ)   (ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ)  1 คร้ัง
 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ 60,000.- เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง
สุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการค้า การค้าในตลาดสดเทศบาล
ในตลาดสดเทศบาล จ านวน  50 คน

๓ โครงการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ประชาชน เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ๒0,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
ต าบลวังกะ (ร่วมกับสาธารณสุข และสามารถป้องกันรับมือการเกิด
อ าเภอสาธารณสุขจังหวัด) อุบัติเหตุได้ทันท่วงที

๔ อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข

ประชาชนและ อสม.ได้มีส่วนร่วม
ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ

๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง

๕ โครงการกองทุนหลักประกัน ประชาชนในเขตเทศบาลมี 100,000.- เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
สุขภาพ (สปสช.) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (พฒันาชุมชน)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่



1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดอบรมผูสูงอายุ,ผู้พิการ 3๐0,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล  (พัฒนาชุมชน)

ผู้ด้อยโอกาสพร้อมทัศนศึกษา 1 คร้ัง
ดูงาน

2 จัดต้ังองค์กรสตรีเทศบาลต าบลวังกะ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ๕0,000.- เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
(การพัฒนาสตรีและครอบครัว) ต าบลวังกะ (พัฒนาชุมชน)

และจัดต้ังองค์กรสวัสดิการชุมชนต่างๆ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลวังกะ

๓ การเลือกต้ังองค์กรสวัสดิการชุมชน
และส่งเสริมองค์กรต่างๆในเขตเทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ  -ส านักปลัด 
(พัฒนาชุมชน)

๔ โครงการสนับสนุนเคร่ืองอุปโภค สนับสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภค 50,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
บริโภคให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (พฒันาชุมชน)
โอกาสในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทุกคน

๕ เบี้ยยังชีพผู้ติดเอดส์ในเขต อุดหนุนเบี้ยยังชีพให้ 18,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
 เทศบาล ผู้ติดเอดส์นเขตเทศบาล (พัฒนาชุมชน)

 (3X500X12)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 พ.ศ.๒๕๕๗

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

เทศบาลต าบลวังกะ
2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวม

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ



1  โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสาน จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย 600,000.- สนามกฬีาเทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
ประเพณีวัฒนธรรม และการ กระทง จ านวน 1 โครงการ

 ท่องเที่ยว(ประเพณีลอยกระทง)

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสาน จัดกิจกรรมประเพณีวัน ๖00,000.- สนามกฬีาเทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
 ประเพณีวัฒนธรรม และการ สงกรานต์ จ านวน 1 โครงการ

ท่องเที่ยว(ประเพณีสงกรานต์)

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมตามประเพณีของ 150,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
ตามประเพณี ผูกข้อมือเดือนเก้า ชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียง

 ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ของชาวไทย-รามัญ
 รดน้ าต้นโพธิ์ อุปสมบทหมู่ ฯลฯ    

๔ โครงการแต่งกายชุดประจ าถิ่น เด็กเล็กในศูนย์ฯทั้ง4ศูนย์ 5,000.- เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
ทุกวันศุกร์ ได้แต่งกายชุดประจ าถิ่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนา

ทุกวันศุกร์ เด็กเล็กทัง้4ศูนย์)

ร้อยละ90

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2.5 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่



๕ โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงาน
จา้ง ครูผู้ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลได้แก่ถวายเทียนพรรษา
เข้าวดัฟังเทศน์ฟังธรรมฯลฯ

จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางด้านศาสนาในวันส าคัญต่างๆ จ านวน
 100 คน

50,000.- วดัศรีสุวรรณ,วดัวงัก์วเิวการาม  -ส านักปลัด 
 -วฒันธรรม

อ าเภอ

๖ โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ ประชาชนได้เข้าวัดฟังธรรม 5,000.- วดัศรีสุวรรณ,วดัวงัก์วเิวการาม ส านักปลัด
ทางศาสนา วันวิสาขบูชา ร่วมท าบุญตักบาตรและเวียน
มาฆบูชา ,อาสาฬหบูชา เทียน

๗ โครงการจัดงานพิธีพระบรมสารีริกธาตุ จัดกิจกรรมโครงการจัดงานพิธีพระบรม
สารีริกธาตุ จ านวน ๑ โครงการ

๕๐,๐๐๐             วัดวังก์
วิเวการาม,        

      เทศบาล
ต าบลวังกะ

ส านักปลัด

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 พ.ศ.๒๕๕๗

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

เทศบาลต าบลวังกะ
2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.5 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ



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

 จ านวน 1 โครงการ
 

๒ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ- ปลูกต้นไม้ จ านวน  200      ต้น 20,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
เกียรติ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่



รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เทศบาลจัดบริการ ๓0,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
พร้อมท าประชาคม ,แผนชุมชน ประชาชนนอกส านักงาน
เทศบาลต าบลวังกะ นอกเวลาราชการ 

จ านวน รวม  6 คร้ัง  
 
2  โครงการความร่วมมือช าระ จัดท าโครงการร่วมกับ 20,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ กองคลัง

 ภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ธนาคารในการช าระภาษี  

๓ โครงการสนับสนุนการจัดงาน สนับสนุนการจัดงาน ๖0,000.- ปกครองจังหวดักาญจนบรีุ ส านักปลัด
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 255๗ มหาราช ประจ าปี 255๗

จ านวน 1  คร้ัง

๔ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทน
ประชาชนที่เป็นคณะกรรมการการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

อบรมผู้แทนประชาชนที่เป็น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง

20,000.- เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
(นิติการ)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เทศบาลต าบลวังกะ
3.ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4  แนวทางการพัฒนาการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ



รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมอปพร./ทบทวน จัดโครงการอบรมอปพร./ทบทวน 200,000.- งานป้องกนัเทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
และทัศนศึกษาดูงาน สมาชิกอปพร และทัศนศึกษาดูงาน สมาชิกอปพร 
เทศบาลต าบลวังกะ เทศบาลต าบลวังกะ 1  คร้ัง  

๒ โครงการรณรงค์การใช้ถังดับเพลิงใน
เขตเทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาลมีถังดับเพลิงไว้
ใช้ประจ าบ้าน

๒๐,๐๐๐ งานป้องกัน
เทศบาลต าบลวัง

กะ

ส านักปลัด 
 ป้องกัน

๓ โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน 35,000.-

งานป้องกัน
เทศบาลต าบลวัง

กะ ส านักปลัด
การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย 1 คร้ัง

๔ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ 30,000.-

งานป้องกัน
เทศบาลต าบลวัง

กะ ส านักปลัด
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบิ้องต้น
แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน ในเขต แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบลวังกะ เทศบาลต าบลวังกะ  1  คร้ัง

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เทศบาลต าบลวังกะ
4.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง
4.1 แนวทางการพัฒนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗



รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ ข้าราชการ ต ารวจ ทหาร 350,000.- เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภา
เฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม เทศบาลประชาชนได้ร่วม
และวันที่ 12 สิงหาคม แสดงความจงรักภักดี

2 โครงการวันปิยมหาราช จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 5,000.- อ าเภอสังขละบุรี ส านักปลัด
จ านวน 1 คร้ัง

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ ประชาชนทุกระดับตระหนัก 100,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
ชาติ และส่งเสริมความสมานฉันท์ ถึงอันตราย ถึงความแตกแยก

ของบ้านเมือง

๔ โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเฉลิม จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในเขต 30,000.- เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
พระเกียรติ เทศบาล 1  คร้ัง

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 พ.ศ.๒๕๕๗

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

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง
4.2 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖



รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

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

๒  สนับสนุนศูนย์อ านวยการต่อสู้ สนับสนุนงบประมาณศูนย์ ๕0,000.- อ าเภอสังขละบุรี ส านักปลัด
เพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับ อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา (พฒันาชุมชน)
จังหวัด อ าเภอ เสพติดในระดับจังหวัด อ าเภอ
   

๓ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและ จัดอบรมเด็กเยาวชน และ 150,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทัศน ประชาชนในเขตเทศบาล (พฒันาชุมชน)
ศึกษาดูงานแก่เด็กเยาวชนและ จ านวน 40 คน
ประชาชนในเขตเทศบาล

๔ โครงการบ าบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพและผู้ป่วยในเขตเทศบาล 50,000.- เทศบาลต าบลวังกะ ส านักปลัด
จ านวน  30  คน (พฒันาชุมชน)

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน ๒00,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ ส านักปลัด
นักเรียน เยาวชน ประชาชน และ เยาวชน ในเขตเทศบาล (การศึกษา)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
เทศบาล (มหกรรกีฬาต่อต้านยา
เสพติด)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

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

4.3  แนวทางการพัฒนา เพื่อลดปัญหาสังคมร่วมกัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

4.ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง



 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงส านักงาน
เทศบาล

ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล จ านวน
 ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร สามารถเก็บเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง
เป็นระบบเรียบร้อย

๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบลวังกะ กองคลัง

๓ โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมสนาม ปรับปรุง - ซ่อมแซมห้องน้ า 1,๐00,000.- สนามกฬีาเทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง
กีฬากลางฯเขตเทศบาลฯ  - ส้วมในเขตเทศบาลฯ
และอัฒจรรย์ เพื่อให้ใช้การได้ดี

๔ โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ 150,000.- ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ กองช่าง
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ ประชาชน จ านวน 1 หลัง
ด้อยโอกาส (บ้านเทิดไท)้

๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าเพื่อ 900,000.- หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
ซอย3 หมู่ที่ 2 (ฝ่ังขวา) บ้านวังกะ ระบายน้ า 1 โครงการ

๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าเพื่อ ๔00,000.- หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
ซอย 3 หมู่ 2 (ฝ่ังซ้าย) บ้านวังกะ ระบายน้ า 1 โครงการ

 
เทศบาลต าบลวังกะ

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน   

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน   

5.1  แนวทางการพัฒนาระบบ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ         

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ



รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

๗ โครงการก่อสร้างถนนคุ้ม 16 ดงสัก ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต 800,000.- หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
ฝ่ังซ้าย ซอย 1 หมู่ที่ 2 บริเวณบ้าน
นางปัญญี-บ่อน้ า

เทศบาล จ านวน 1 เส้นทาง

๘ โครงการก่อสร้างถนนคุ้ม 16 ดงสัก ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต 1,100,000.- หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
ฝ่ังซ้าย ซอย 2 หมู่ที่ 2 บริเวณบ้าน
นายอภิรักษ์ เอมโอช

เทศบาล จ านวน 1 เส้นทาง

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคุ้ม ก่อสร้างรางระบายน้ าเพื่อ 450,000 หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
22 หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ ระบายน้ า 1 โครงการ

๑๐ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ๓00,000.- หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
 ในเขตเทศบาล

๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าฝ่ังขวา ก่อสร้างรางระบายน้ าเพื่อ 450,000.- หมู่ ๓ บ้านไหล่น้ า กองช่าง
ระหว่าง ถนนสังขละบุรีถึงถนน ระบายน้ า 1 โครงการ
ไหล่น้ า ตรงข้ามบ้าน อ.สุวิทย์

๑๒ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน 2๕0,000.- หมู ่๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง
เขตเทศบาล เขตเทศบาล

๑๓ โครงการซ่อมแซมทางเท้าในเขต ปรับปรุง - ซ่อมแซมทางเท้า 500,000.- หมู ่๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง
เทศบาล เพื่อให้ใช้การได้ดี 

ในเขตเทศบาล

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

5.1  แนวทางการพัฒนาระบบ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ         

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗



 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย ก่อสร้างรางระบายน้ าเพื่อ 200,000.- หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
8 หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ ระบายน้ า 1 โครงการ

๑๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าเพื่อ ๓๒๐,๐๐๐ หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
บริเวณ คุ้ม ๒๔ ระบายน้ า 1 โครงการ

๑๖ โครงการก่อสร้าง-ติดต้ังเสาไฟฟ้า
บริเวณทางโค้งไป สวท.หมู่๒ วังกะ

ติดต้ังเสาไฟฟ้า จ านวน ๑๓   ต้น ๘๐๐,๐๐๐
หมู่ ๒ บ้านวังกะ

กองช่าง

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต ๒๑๐,๐๐๐ หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
บริเวณคุ้ม๒๒ ซอย๙ สะพานไม้ เทศบาล จ านวน 1 เส้นทาง

๑๘ โครงการก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม 
สนามกีฬาเทศบาลฯ

มีห้องน้ า ห้องส้วมไว้ใช้นอกอาคารอัฒ
จรรย์

๘๐๐,๐๐๐ สนามกฬีาเทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต ๒๖๕,๐๐๐ หมู่ ๒ บ้านวังกะ กองช่าง
ซอย๑ เชื่อม ซอย๒ ริมน้ า เทศบาล จ านวน 1 เส้นทาง

๒๐ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ เสา
หงส์ บริเวณทางลงซอยสามประสบ

กอ่สร้าง-ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เสาหงส์ สูง ๙ ม.
จ านวน ๒๒ ต้น

๒,๓๐๐,๐๐๐ ม.๓ บ้านไหล่น้ า กองช่าง

๒๑ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ เสา
หงส์ บริเวณทางลงท่าเทียบเรือ

กอ่สร้าง-ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เสาหงส์ สูง ๙ ม.
จ านวน ๑๙ ต้น

๑,๘๐๐,๐๐๐ ม.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวงักะ กองช่าง

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 พ.ศ.๒๕๕๗

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

เทศบาลต าบลวังกะ
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน   

5.1  แนวทางการพัฒนาระบบ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ         

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖



รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบ ก่อสร้าง-ปรับปรุงถังเก็บน้ า 2,800,000.- หมู่.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง
ประปาและขยายเขตระบบประปา ประปา  จ านวน 1 แห่ง
เทศบาล  

 
2 โครงการประกวดหน้าบ้าน ครัวเรือนในเขตเทศบาล 150,000.- หมู่.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง

น่ามอง ร้อยละ 80 ได้ร่วมโครงการ

3 โครงการชุมชนปลอดขยะและ ขยะในชุมชนลดน้อยลง 250,000.- หมู่.๑,๒,๓ เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ร้อยละ 80

๔ โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงเตาเผาขยะ 
เทศบาลต าบลวังกะ ม.๒ บ้านวังกะ

 ก่อสร้าง-ปรับปรุงเตาเผาขยะ เทศบาล
ต าบลวังกะ ม.๒ บ้านวังกะ

๑,๖๐๐,๐๐๐-. หมู่ ๒ เทศบาลต าบลวังกะ กองช่าง

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

5.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารการจัดการ  ด้านบ าบัดน้ าเสีย  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖  พ.ศ.๒๕๕๗

ต.ค. พ.ย.

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ
เทศบาลต าบลวังกะ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   














































