
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําปรารภ 

 

  ในกระบวนการบริหารพัฒนาใหมีประสิทธิภาพนั้น   หนวยงานจําเปนตองมีแผนเปนเครื่องมือ

ในการประสานปจจัยทางการบริหารเขาสูระบบการพัฒนา  ดังนั้น  หากพิจารณาในแงของความสอดคลองและ

ตอเนื่องของแนวนโยบายของรัฐบาลกับเทศบาลตําบลวังกะ  เทศบาลตําบลวังกะ จึงจําเปนตองจัดทํา

แผนพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือเชื่อมโยงการพัฒนาระหวางทองถิ่นกับการพัฒนาในระดับภูมิภาคและใน

สวนกลาง   

  สําหรับแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับน้ีนอกจากจะมีวัตถุประสงคดังกลาวขางตนแลว

ยังมีวัตถุประสงค   เพ่ือสะทอนปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวทางใน

การบริหารจัดการทรัพยากรของทองถ่ินดวยตัวของทองถ่ินเอง อีกท้ังเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการประสาน

โครงการตาง  ๆระหวางภาครัฐกับทองถ่ินอีกดวย   

  อยางไรก็ตามการท่ีจะนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมน้ันจะตองมีงบประมาณเพ่ือการ

บริหารงานท่ีเพียงพอ ซ่ึงในสวนน้ี เทศบาลตําบลวังกะ ไดพยายามท่ีจะประสานท้ังองคกรในภาครัฐและองคกร

ภาคเอกชนท้ังในระดับทองถ่ินและสวนกลาง เพ่ือนํางบประมาณมาบริหารพัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลย่ิงข้ึน  

  สุดทายน้ี  เทศบาลตําบลวังกะหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาส่ีป(พ.ศ.2561 - 2564)                   

ฉบับน้ีจะเปนกลไกเช่ือมประสานระหวางความตองการของทองถ่ินไปสูภูมิภาคและสวนกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับหน่ึง         
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แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

ของเทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

สวนที่ 1. สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลวังกะ 
ประวัติความเปนมา 

                   เม่ือวันท่ี  8 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2499  ไดรับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย จัดต้ังเปน
สุขาภิบาลสังขละบุรี  ตอมาเม่ือวันท่ี 18 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2528  ไดมีประกาศ กระทรวงมหาดไทย  ยุบ
สุขาภิบาลสังขละบุรี   อําเภอสังขละบุรี  จัดต้ังสุขาภิบาลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  และได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 102 ตอนท่ี 195 หนาท่ี  6284  วันท่ี  24 ธันวาคม  2528 
          ตอมาไดรับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล  พ.ศ. 2542  เม่ือวันท่ี  25  พฤษภาคม  2542  ไดประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  
เลมท่ี  116  ตอนท่ี  9 ก  วันท่ี  24  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2542 
 
   
1.ลักษณะทั่วไป 
 1.1 สภาพพื้นที่และอาณาเขต     
   เทศบาลตําบลวังกะ ต้ังอยูทางทิศเหนือของบริเวณอางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ  (เข่ือนเขาแหลม) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 11.11  ตารางกิโลเมตร  ของหมูท่ี  1 (ชุมชนบานนิเถะ ) หมูท่ี  2   (ชุมชนบานวังกะ)  และหมูท่ี 
3  (ชุมชนบานไหลนํ้า)  บางสวน  ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละบุรี    
           อาณาเขต     -  ทิศเหนือ        ติดตอกับ  หมูท่ี  3    ต.หนองลู  ตามแนวหลักเขตท่ี  1-2 
          -  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  หมูท่ี 1,3  ต.หนองลู  ตามแนวหลักเขตท่ี  2-3 
          -  ทิศตะวันตก    ติดตอกับ   หมูท่ี  2    ต.หนองลู  ตามแนวหลักเขตท่ี  4,5,6-1 
          -  ทิศใต            ติดตอกับ   อางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณตามแนวหลักเขตท่ี 3-4 
 
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  เทศบาลตําบลวังกะ  สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไป  ประกอบดวยปาไมและภูเขา

สูง  มีท่ีราบเปนบางสวนนอกน้ันเปนอางเก็บนํ้าของเข่ือนวชิราลงกรณ  (เข่ือนเขาแหลม)  มีแมนํ้าสําคัญ  3  สาย

ไหลมารวมกันคือ  แมนํ้าซองกาเรีย  แมนํ้ารันตีและแมนํ้าบีคล่ี  มีทางหลวงแผนดินหมายเลข  323  เปนเสนทาง

หลักในการเดินทางติดตอกับจังหวัด 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน  อีกท้ังอยูทางดานหนาของเทือกเขา   จึง

เปนท่ีเปดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยางเต็มท่ี  สามารถแบงออกไดเปน  3  ฤดูกาลฤดูรอน  เร่ิมต้ังแตเดือน

กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 4  เดือนอากาศจะรอนจัดมากฤดูฝน  เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม

ถึงเดือนกันยายน  ระยะเวลาประมาณ  5  เดือน  จะมีฝนตกชุกมากเกือบจะตลอดเวลา  อากาศจะมีความช้ืนสูง  มี

ปริมาณนํ้าฝนมากระหวาง  1,600 – 2,400  มิลิเมตรตอปฤดูหนาว  เร่ิมต้ังแตประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือน

มกราคม ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อากาศจะหนาวจัด  



 

    1.4 ลักษณะของดิน 
          ทรัพยากรท่ีสําคัญของเทศบาล  ไดแก  ภูเขาและแหลงนํ้าธรรมชาติ  เปนดินลูกรังขาดความอุดมสมบูรณ
ไมเหมาะแกการปลูกพืชเศรษฐกิจ  สวนใหญใชเปนท่ีอยูอาศัยและแหลงทองเท่ียวเทาน้ัน 
    1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
             อําเภอสังขละบุรีเปนอําเภอท่ีมีความไดเปรียบทางดานแหลงนํ้า  เน่ืองจากมีท้ังแหลงนํ้าธรรมชาติท่ีกวาง
ใหญ  และมีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล 
    - แหลงน้ําธรรมชาติ 
              ประกอบดวยแมนํ้ารันตี, แมนํ้าบีคล่ี, และแมนํ้าซองกาเรีย  ซ่ึงเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของอําเภอ       
สังขละบุรี  คุณภาพของนํ้าสะอาดโดยไหลมารวมกันเปนอางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ 
   -  น้ําฝน 
                โดยเฉล่ียปริมาณนํ้าฝนท่ีตกในอําเภอสังขละบุรี  ประมาณ  2,621.08  มิลลิเมตร  โดยเร่ิมตกหนัก
ในชวงเดือนพฤษภาคม–เดือนกันยายน  ของทุกป  ในบางปจะเร่ิมตกหนาแนนต้ังแตชวงกลางเดือนเมษายน
จนกระท่ังถึงเดือนตุลาคม 
1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
      เทศบาลตําบลวังกะพ้ืนท่ีสวนมากถูกต้ังไปโดยบานเรือน อาคาร สถานท่ีราชการตางๆและรีสอรท จึงไมมี
ไมและปาไม 
2. ดานการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
                เทศบาลตําบลวังกะ ต้ังอยูทางทิศเหนือของบริเวณอางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ  (เข่ือนเขาแหลม) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 11.11  ตารางกิโลเมตร  ของหมูท่ี  1 (ชุมชนบานนิเถะ ) หมูท่ี  2   (ชุมชนบานวังกะ)  และหมูท่ี 
3  (ชุมชนบานไหลนํ้า)  บางสวน  ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละบุรี    
           อาณาเขต     -  ทิศเหนือ        ติดตอกับ  หมูท่ี  3    ต.หนองลู  ตามแนวหลักเขตท่ี  1-2 
          -  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  หมูท่ี 1,3  ต.หนองลู  ตามแนวหลักเขตท่ี  2-3 
          -  ทิศตะวันตก    ติดตอกับ   หมูท่ี  2    ต.หนองลู  ตามแนวหลักเขตท่ี  4,5,6-1 
          -  ทิศใต            ติดตอกับ   อางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณตามแนวหลักเขตท่ี 3-4 
 
  2.2 การเลือกตั้ง 
        เทศบาลตําบลวังกะแบงเขตการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ เปน 2 เขตเลือกต้ัง 
ประกอบดวย  
 - เขตเลือกต้ังท่ี 1 ประกอบดวยหมูท่ี 1 บานนิเถะ และ หมูท่ี 3 บานไหลนํ้า ตําบลหนองลู อําเภสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 
- เขตเลือกต้ังท่ี 2 ประกอบดวยหมูท่ี 2 บานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.ประชากร 
             3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร   เทศบาลตําบลวังกะ  มีประชากรท้ังส้ิน  8,496 คน  แบงเปนชาย  
จํานวน  4,329 คน     หญิง จํานวน  4,167 คน   มีจํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน  2,361 ครัวเรือน   อัตราความ
หนาแนนของประชากรโดยเฉล่ียตอพ้ืนท่ีมีจํานวน    764      คน / ตร.กม. 
 

ตาราง  สถิติประชากรในเขตเทศบาลตําบลวังกะ  พ.ศ. (25๕3– 2559) 
 

พ.ศ. ครัวเรือน 
ประชากรท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม 
2553 
2554 
2555 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
2559 

2,212 
2,206 
2,221 
๒,๒๗๗ 
2,292 
๒,๑๒๕ 
2,361 

3,210 
3,125 
3,195 
๓,๔๓๔ 
3,449 
๓,๕๑๒ 
4,329 

3,066 
2,951 
3,010 
๓,๓๓๑ 
3,322 
๓,๓๙๗ 
4,167 

6,276 
6,076 
6,205 
๖,๗๖๕ 
6,771 
๖,๙๐๙ 
8,496 

 

ท่ีมา   : สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลวังกะ    งานทะเบียนราษฎร 
                      ขอมูลสํารวจเม่ือเดือน มีนาคม  2559       

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ท่ีมา   : สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลวังกะ    งานทะเบียนราษฎร 
                      ขอมูลสํารวจเม่ือเดือน พฤษภาคม  2560       

4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา   สถานภาพการศึกษาของอําเภอสังขละบุรี   มีสถานศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีหนวยงานดานการศึกษาสังกัดตาง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดําเนินการ
ใหบริการดานการศึกษาแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป    แยกตามสังกัดไดดังน้ี 
     โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา               มีจํานวนนักเรียน    1,313  คน  แยกเปน 
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน            มีนักเรียน    ๗๑7   คน 
   -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         มีนักเรียน     ๕96   คน 
                                                 จํานวนครู      67    คน 

 

ชื่อเทศบาล 

 

จํานวน 

หลังคาเรือน 

อายุ  ชาย/หญิง 

1-10 

ป 

11-20 

ป 
21-30 

ป 
31-40 

ป 
41-50 

ป 
51-60 

ป 
61-70 

ป 
71-80 

ป 
81-90 

ป 
91-

100 

ป 

เทศบาลตําบล 

วังกะ 

 

2,361 1,276 1,213 1,232 994 795 530 237 84 38 5 



 

    โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี            มีจํานวนนักเรียน      2,๑60   คน   แยกเปน 
   -  ช้ันอนุบาล       มีนักเรียน      ๓74    คน 
   -  ช้ันประถมศึกษา                       มีนักเรียน    ๑,๗99   คน 
           จํานวนครู       80     คน 
 
       โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม              มีจํานวนนักเรียน      ๑,139    คน   แยกเปน 
   -  ช้ันอนุบาล         มีนักเรียน     214   คน 
   -  ช้ันประถมศึกษา                         มีนักเรียน     630    คน 
                     -  มัธยมศึกษาตอนตน                     มีนักเรียน      228 คน 
             จํานวนครู      ๕6     คน 
 
 

 ถายโอนมาจาก สังกัดกรมพัฒนาชุมชน  
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไหลนํ้า  
   -อนุบาล 3 ขวบ                              จํานวนนักเรียน  41  คน 
                          จํานวนครู            2   คน 
 ถายโอนมาจากกรมศาสนา 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ  
   -อนุบาล 3 ขวบ                               จํานวนนักเรียน     94  คน 
                          จํานวนครู  ๕    คน 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม  
   -อนุบาล 3 ขวบ                              จํานวนนักเรียน    ๑14   คน 
                         จํานวนครู            7     คน 
 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาลสังขละบุรี) 
   -อนุบาล 3 ขวบ                              จํานวนนักเรียน    42   คน 
                         จํานวนครู            ๒    คน 

 
    สังกัดการศึกษานอกโรงเรียน  มี    1   แหง    รวมนักเรียนท้ังส้ิน  426  คน    
                         - นักเรียนช้ันประถม      จํานวน    70      คน 
       - นักเรียนช้ัน ม.ตน  จํานวน  170   คน  
       - นักเรียนช้ัน ม. ปลาย  จํานวน  186   คน 
          - ครู        จํานวน     5     คน 
 
4.2 สาธารณสุข ในเขตเทศบาล มีโรงพยาบาลของรัฐให บริการทางการแพทยตอประชาชน  จํานวน   1  แหง  คือ
โรงพยาบาลสังขละบุรี ซ่ึง เปนโรงพยาบาลประจําอําเภอสังขละบุรี มีศูนยบริการ สาธารณสุข  1 แหง   และหนวย
ควบคุมโรคติดตอแมลง   1  แหง 
         สําหรับทางดานการเจ็บปวยของประชาชน    จากการสํารวจพบวาสวนใหญจะเปนการเจ็บปวย
ดวยโรคมาลาเรีย  
 



 

4.3 อาชญากรรม ในเขตเทศบาลมีการสถิติการกออาชญากรรมคอนขางนอย 
4.4 ยาเสพติด ในเขตเทศบาลมีปญหาการระบาดดานยาเสพติดนอย เน่ืองจากในเขตเทศบาลเปนศูนยราชการตางๆ
จึงมีการกวดขันคอนขางเขมงวด 
4.5 การสังคมสงเคราะห ดวยในเขตเทศบาลประกอบดวยชุมชน 3 ชุมชน เม่ือมีเหตุการณตางๆท่ีประชาชน
ตองการความชวยเหลือ เทศบาลสามารถเขาไปชวยเหลือไดทันทวงที 
 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง  
ทางบก   มีถนนสายสําคัญ   1    คือ 

  -  ถนนสายทองผาภูมิ – สังขละบุรี  ระยะทาง  74  กิโลเมตร  อยูในเขตเทศบาล  2  กิโลเมตร รถโดยสาร
ภายในเขตอําเภอสังขละบุรี   ผานเขตจังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวน  2  สาย ,   ผานเขตตําบลหมูบาน  2  สาย 
             ทางน้ํา  ปจจุบันการคมนาคมขนสงทางนํ้าไดลดความสําคัญลงไป  เน่ืองจากความสะดวกในการคมนาคม
ขนสงทางบกมีมากข้ึน  เสนทางคมนาคมทางนํ้าท่ีสําคัญคือ  แมนํ้าซองกาเรีย  แมนํ้าบีคล่ี และแมนํ้ารันตี  สวนใหญ
จะใชในการประมง  และฤดูฝนในกรณีเสนทางถูกตัดขาดอางเก็บนํ้าเข่ือนเข่ือนวชิราลงกรณ(เข่ือนเขาแหลม) ได
กลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของอําเภอสังขละบุรี  มีนักทองเท่ียวมาเท่ียวปหน่ึง  ๆ เปนจํานวนมาก   
 5.2 การไฟฟา  

ไฟฟาในเขตเทศบาลใหบริการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอทองผาภูมิ  มีหนาท่ีควบคุมดูแล
การจายกระแสไฟฟาใหกับประชาชน และใหบริการไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลท้ังหมด  สวนเทศบาลมีหนาท่ี
รับผิดชอบในเร่ืองเก่ียวกับการซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ  ท่ีใหแสงสวางตามถนน  ตรอก  ซอยตาง  ๆ  
5.3 การประปา 
   เทศบาลตําบลวังกะ  มีกิจการการประปาเปนของตนเองไดใหบริการประปาแกประชาชนในเขต
เทศบาล  โดยใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้าซองกาเรีย  มีผูใชนํ้าประปาจํานวน   1,100  ราย 
5.4 โทรศัพท 
   การบริการโทรศัพทมีอยางท่ัวถึง  มีท้ังโทรศัพทสาธารณะประเภทหยอดเหรียญและแบบใชบัตร   
อีกท้ังยังสามารถใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีได  ท้ังระบบ   DTAC, TRUE และ GSM และยังมีสถานีวิทยุของกรม
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 แหง  กระจายเสียงท้ังระบบ FM   และ   AM 
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุครุภัณฑ 
   มีท่ีทําการไปรษณียบริการ   จํานวน  1  แหง  คือ ท่ีทําการไปรษณียอําเภอสังขละบุรี 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ  
 - ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
               อาชีพสวนใหญไดแก  คาขายและประกอบธุรกิจการทองเท่ียว มีโรงแรมและรีสอรท  จํานวน  12  แหง  
ในวันหยุดจะมีนักทองเท่ียวมาพักคางเปนจํานวนมาก  ปญหาดานเศรษฐกิจประการหน่ึง   ไดแก  เร่ืองท่ีดิน  ซ่ึงเปน
ท่ีดินท่ีการไฟฟาฝายผลิตฯ  จัดสรรให  มีขอจํากัดในเร่ืองซ้ือขายเปล่ียนมือและบางสวนเอกสารในการครอบครอง
ท่ีดินไมชัดเจนเน่ืองจากเปนท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิ  
 
   ดานการอุตสาหกรรม  มีการจางงานจํานวนมาก  ไดแก  หัตถกรรมส่ิงทอ  การตัดเย็บเส้ือผาสงตลาด  ซ่ึง
ขณะน้ีอยูในระหวางการพัฒนาฝมือ 
 



 

 การคาและบริการ   รานคาสวนใหญเปนรานคาปลีกและบริการ สินคาสวนใหญเปนเคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค   การกระจายตัวของรานคาและบริการจะหนาแนนบริเวณตลาดเทศบาลตําบลวังกะ มีรานสะดวกซ้ือเพ่ิม
ข้ึนมา  จํานวน  ๒  แหง  คือ รานเซเวน – อีเลฟเวน ,และราน ซีเจ ( CJ Express ) 
  
ตลาดสด  มีตลาดสดท่ีสําคัญ  2  แหง  คือ  ตลาดเทศบาล และตลาดวัดวังก ม.2 ประกอบดวยอาคารไมพ้ืน
คอนกรีต  2  หลัง  กฟผ.  สรางให  1  หลัง  นายสุนทร  รัศมีฤกษเศรษฐ  สรางให  1  หลัง   
 

            
 ธนาคาร   มีธนาคาร  2  แหง  ไดแก 
   1.  ธนาคารไทยพาณิชย   
  2.  ธนาคารกรุงไทย 
 

  สินคาพื้นเมืองท่ีสําคัญ   ของเทศบาลตําบลวังกะ   ไดแก       
                            เฟอรนิเจอรไมตาง  ๆ  ท่ีทําจากอําเภอสังขละบุรี   
          ผาทอมือ   จากชาวไทยเช้ือสายกระเหร่ียง   
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน เทศบาลตําบลวังกะ ประกอบดวยหมูบาน/ชุมชน 3 หมูบาน ไดแก 
   หมูท่ี 1 บานนิเถะเปนภาษากะเหร่ียงท่ีเรียกขานกันมาต้ังแตสมัย ปู ยา ตา ยาย ซ่ึงมีความหมายวา 
ตนผ้ึง มีประชากรอาศัยอยูแบบกระจัดกระจายหลายเช้ือชาติ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
   หมูที่ 2 บานวังกะ 
   หมูที่ 3 บานไหลน้ํา 
7.2 ขอมูลดานการเกษตร เทศบาลตําบลวังกะพ้ืนท่ีสวนใหญถูกใชไปในการต้ังบานเรือน รีสอรท โรงแรม และ
สถานท่ีราชการตาง  ๆและพ้ืนท่ีโดยรอบก็เปนเขตอุทยานแหงชาติเขาแหลม จึงทําใหมีมีพ้ืนท่ีเหลือเพาะปลูกนอย 
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร เทศบาลตําบลวังกะ มีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ไดแก หวยซองกาเรีย หอยบี
คล่ี และ หวยรันตี ซ่ึงไหลมาบรรจบกันเรียกวาแมนํ้าสามประสบ 
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (น้ําอุปโภค บริโภค) เทศบาลตําบลวังกะ  มีกิจการการประปาเปนของตนเองได
ใหบริการประปาแกประชาชนในเขตเทศบาล  โดยใชแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้าซองกาเรีย   
 
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
           ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ  95 นับถือศาสนาพุทธ  และนับถือศาสนาอ่ืน  ๆ  อีกประมาณ
รอยละ  5  ไดแก   ศาสนาคริสต   อิสลาม   เปนตน 
                            ศาสนาสถานในเขตเทศบาล  มีดังน้ี 
                 วัดพุทธ            มี    3  วัด   
             มัสยิด              มี    1  แหง 
              โบสถคริสต        มี    1  แหง 
 
   วัฒนธรรมและประเพณี 

   1. งานประเพณีวันข้ึนปใหม    
           2. งานประเพณีสงกรานต และเทศกาลขาวแช 
          3. งานผูกขอมือเดือนเกา 



 

                  4. งานประเพณีลอยกระทง   
     5. งานประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห          
 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
          ทรัพยากรท่ีสําคัญของเทศบาล  ไดแก  ภูเขาและแหลงนํ้าธรรมชาติ  เปนดินลูกรังขาดความอุดมสมบูรณ
ไมเหมาะแกการปลูกพืชเศรษฐกิจ  สวนใหญใชเปนท่ีอยูอาศัยและแหลงทองเท่ียวเทาน้ัน 
              ดานแหลงนํ้าประกอบดวยแมนํ้ารันตี, แมนํ้าบีคล่ี, และแมนํ้าซองกาเรีย  ซ่ึงเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญ
ของอําเภอสังขละบุรี  คุณภาพของนํ้าสะอาดโดยไหลมารวมกันเปนอางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ 
                โดยเฉล่ียปริมาณนํ้าฝนท่ีตกในอําเภอสังขละบุรี  ประมาณ  2,621.08  มิลลิเมตร  โดยเร่ิมตกหนัก
ในชวงเดือนพฤษภาคม–เดือนกันยายน  ของทุกป  ในบางปจะเร่ิมตกหนาแนนต้ังแตชวงกลางเดือนเมษายน
จนกระท่ังถึงเดือนตุลาคม 
 
 ดานงบประมาณ 
 -งบประมาณที่เทศบาลจัดเก็บเอง 3 ป ยอนหลัง 
งบประมาณ ป พ.ศ.2557 
 -รายไดจัดเก็บ        315,293.10    บาท 
 -เงินอุดหนุนท่ัวไป  28,500,951.-          บาท 
 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  13,537,776.-      บาท 
 รวม             43,354,020.10  บาท 
งบประมาณป พ.ศ.2558 
 -รายไดจัดเก็บ   355,713.47     บาท 
 -เงินอุดหนุนท่ัวไป   -          บาท 
 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   -      บาท 
 รวม    355,713.47       บาท 
งบประมาณป พ.ศ.2559 
 -รายไดจัดเก็บ                 446,081.69     บาท 
 -เงินอุดหนุนท่ัวไป  23,644,296.-          บาท 
 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     6,213,965.-      บาท 
 รวม    30,304,342.69        บาท 
 
ดานวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
 วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชยังไมเพียงพอตอการใชงานและไมทันสมัย  และบางอยางก็เปนของเกาท่ี
ไดรับมอบมาเปนสุขาภิบาล  เกิดการชํารุดเสียบอยทําใหเสียงบประมาณคาใชจายในการซอมบํารุงเปนจํานวนมาก  
เชน  รถดับเพลิง  รถบรรทุกนํ้า  รถบรรทุกขยะ  เปนตน 
 
ดานการบริการจัดการ 
 เน่ืองจากเทศบาลมีบุคลากร  วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และงบประมาณท่ีจํากัด การบริหารงานของ
เทศบาลจึงอยูภายใตขอจํากัดดังกลาว  ทําใหการบริหารงานของเทศบาลบางคร้ังเกิดความลาชาไมทันตอนโยบาย
ของชาติ  จังหวัด  อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารเทศบาล 
 



 

 
 

แผนพัฒนทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

ของเทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมา 
 การพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลวังกะ  ภายใตขอบเขตพ้ืนท่ี 11.11 ตารางกิโลเมตร                        
ในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2558  ถึงเดือน พฤษภาคม 2559  ในการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังกะ                      
จะดําเนินการครอบคลุมการพัฒนาท้ัง 5 ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมเปนเมืองนาอยูมีแนวทางการพัฒนา 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง   
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  
     

เทศบาลตําบลวังกะไดจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติ             

ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘              

โดยผ านการ มีส วนร วมของประชาชน  เชน  การ จัดเวทีประชาคม  การประ ชุมกรรมการชุมชน                          

เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุ

ไวในแผนพัฒนา  ๓  ป ตอไป          

  เทศบาลตําบลวังกะ  ไดประกาศใชแผนพัฒนา  ๓  ป (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) เ ม่ือวันท่ี                           

17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา  ๓  ป (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1)             

รวม  164   โครงการ  งบประมาณ  49,482,661.- บาท  

  มี โ ค ร ง ก าร พัฒน า ท่ี บ ร ร จุ อ ยู ใ น เ ท ศ บั ญญัติ งบ ป ร ะ ม าณร าย จ า ย  พ . ศ . 2 5 5 9                           

จํานวน 142 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ  39,490,040.-บาท  ในปงบประมาณ 2559                    

เทศบาลตําบลวังกะ  มีการใช จ ายงบประมาณในการ ดําเ นินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ                              

โดยมีโครงการท่ีไดดําเนินการรวม 85 โครงการ จํานวนเงิน 21,368,876.37บาท  สามารถจําแนกตาม

ยุทธศาสตรไดดังน้ี          

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร 

โครงการตามแผนพัฒนา 

สามป 

โครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 
โครงการที่ไดดําเนนิการ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

สงเสริมการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ   

11 

 

2,854,000.- 

 

9 
 

854,000.- 
4 111,080.- 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  สังคม

ฐานความรูและ

ส่ิงแวดลอมเปนเมืองนา

อยู 

 

 

73 

 

 

 

 

23,922,161.- 

 

 

68 23,506,040.- 45 14,632,692.37 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน    

 

37 

 

 

1,851,500.- 

 

32 1,905,000.- 18 550,064.- 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ

สงเสริมประชาธิปไตยและ

ความม่ันคง  

23 

 

2,400,000.- 

 

22 2,550,000.- 14 876,440.- 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน   
20 ๑8,455,000.- 11 10,675,000.- 4 5,198,600.- 

รวม 164 46,697,320.- 142 39,490,040.- 85 21,368,876.37 

 



 

รายละเอียดโครงการที่ไดปฏิบัติแยกตามกลุมยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับ

ที ่

ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

โครงการ 

 

งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การเบิกจาย 

งบประมาณ 

1 1. ยุทธศาสตร  

การพัฒนาสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   

    โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลป

ใหม และจุดบริการ 

12,000.- 10,500.- 

2  โครงการจัดงานวันข้ึนปใหม 50,000.- 42,500.-  

3   โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ินสู

ประชาคมอาเซียน 

50,000.- 21,390.- 

4  โครงการสงเสริมพัฒนาการ

ทองเท่ียว(ถนนคนเดินเทศบาลตําบล

วังกะ) 

500,000.- 36,690.- 

  รวม 4 โครงการ 612,000.- 111,080.- 

1  2. ยุทธศาสตร พัฒนา

คุณภาพชีวิต สังคม

ฐานความรูและ

สิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนา

อยู 

โครงการสนับสนุนงบประมาณการ

สรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

   โรงเรียนในเขตเทศบาล3โรงเรียน 

15,000.- 10,000.- 

2   โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 30,000.- 29,540.-  

3  อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

195,000.- 195,000.-  

4  โครงการขยับกายวันละนิดเพ่ือชีวิตท่ี

สดใส 

 4,000.- 3,300.- 

5  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและ

ทันตสุขภาพ 

8,000.- 6,000.- 

6  โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 20,000.- 14,280.- 



 

7  โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม  5,000.- 4,630.- 

8  โครงการคัดแยกขยะ 4,000.-           1,500.-  

9  โครงการเย่ียมบานเด็กนักเรียน 4,000.- 3,720.- 

10   โครงการทัศนศึกษาเสริม

ประสบการณเด็กเล็ก 

4,000.- 3,990.- 

11  โครงการหนูนอยรอบรูสูอาเซ่ียน  3,000.- 1,830.- 

12  อุดหนุนอาหารเสริม (นม)ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในเขต

เทศบาล 

6,368,140.- 3,136,681.37 

13  สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

1,696,800.- 876,740.- 

14  สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน

เขตเทศบาล   

11,988,000.- 8,991,000.- 

15  โครงการอบรมและศึกษาดูงานครู

ผูดูแลเด็ก ผูบริหาร พนักงาน

เทศบาลและคณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

200,000.- 92,000.- 

16  โครงการวิทยาศาสตรนารู 1,000.- 602.- 

17  โครงการกีฬานันทนาการสาน

สัมพันธเด็กและเยาวชน 

30,000.- 12,333.- 

18  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู

ประชาคมอาเซียน 

5,000.- 390.- 

19  โครงการอบรมคอมพิวเตอร 20,000.- 6,360.- 

20  โครงการโตไปไมโกง 4,000.- 3,000.- 

21  โครงการรักษส่ิงแวดลอม 4,000.- 3,750 

22  คาจัดการเรียนการสอน 515,100 492,400 



 

23  โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก ผูดูแล

เด็ก 

40,000.- 6,000.- 

24  โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชน

ในเขตเทศบาล ฝกอบรมอาชีพระยะ

ส้ัน 

50,000.- 4,164.- 

25  โครงการนวดเพ่ือสุขภาพ 10,000.- 8,090.- 

26  โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ันให

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ

ประชาชนท่ัวไป 

30,000.- 15,199.- 

27  โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน 

10,000.- 1,579.- 

28  โครงการเรียนรูถายทอดภูมิปญญา

พ้ืนบานแกเด็กและเยาวชนใน

ทองถ่ิน 

20,000.- 9,800.- 

29  โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและ

ควบคุมโรคตามฤดูกาล 

60,000.- 59,550.- 

30  โครงการอบรมใหความรูดาน

สุขาภิบาลแกผูประกอบการคาใน

ตลาดสดเทศบาล 

60,000.- 12,890.- 

31  โครงการใหความรูลดการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร 

10,000.- 9,890.- 

32  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับ

ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

พรอมทัศนศึกษาดูงาน 

420,000.- 395,584.- 

33  โครงการจัดต้ังศูนยและแตงต้ัง

คณะทํางานเฝาระวังปญหาความ

รุนแรงในครอบครัว ชุมชน 

 

5,000.- 950.- 



 

34  โครงการจัดต้ังศูนยประสานงานของ

สภาเด็กและเยาวชน 

3,000.- 1,800.- 

35  เบ้ียยังชีพผูติดเอดสในเขตเทศบาล 12,000.- 12,000.- 

36  โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม และการ

ทองเท่ียว(ประเพณีลอยกระทง) 

 

200,000.- 79,830.- 

37  โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม และการ

ทองเท่ียว(ประเพณีสงกรานต) 

200,000.- 67,750.- 

38  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตามประเพณี ผูกขอมือเดือนเกา 

30,000.- 26,470 

39  โครงการอนุรักษฟนฟูศาสนาวัน

เขาพรรษา 

5,000.- 310.- 

40  โครงการแตงกายประจําถ่ินทุกวัน

ศุกร 

5,000.- 4,700.- 

41  โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา(วัน

อาสาฬหบูชา) 

5,000.- 310 

42  โครงการลานธรรม ลานภูมิปญญา 

สรางสังคมสันติสุข 

50,000.- 21,000.- 

43  โครงการจิตอาสารักษสังขละบุรี 10,000.- 2,390 

44  โครงการเทศบาลนาอยู 10,000.- 390.- 

45  โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิตท่ี

พอเพียง 

4,000.- 3,000.-  

  รวม    45 โครงการ 

 

22,373,040 .- 14,632,692.37 



 

1 3 ยุทธศาสตรพัฒนาการ

บริหารกิจการบานเมืองที่

ดีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  50.สนับสนุนการดําเนินงานของ

สภากาชาดไทยและโครงการ

ดําเนินงานตามภารกิจของเหลา

กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

20,000.- 20,000.- 

2   จัดอบรมใหความรูแกผูแทน

ประชาชนท่ีเปนคณะกรรมการการ

จัดซ้ือจัดจาง 

20,000.- 15,555.- 

3   โครงการจัดทําประชาคมและแผน

ชุมชนเทศบาลตําบลวังกะ 

10,000.- 590.- 

4  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

อํานวยการของศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซ้ือ หรือการจางของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ

อําเภอ อําเภอสังขละบุรี 

20,000.- 20,000.- 

5  จัดซ้ือครุภัณฑ เคร่ืองรับสงวิทยุชนิด

มือถือ ขนาด๕วัตต จํานวน ๖ เคร่ือง 

72,000.- 67,089.- 

6  จัดซ้ือโตะ พรอมเกาอ้ีทํางานลาย

หนัง จํานวน ๖ ชุด 

60,000.- 41,100.- 

7  จัดซ้ือช้ันวางแฟมเอกสาร ๓ ชอง 22,500.- 21,750.- 

8  จัดซ้ือโตะและเกาอ้ีสําหรับ

รับประทานอาหารกลางวันสําหรับ

เด็ก 

240,000.- 232,800.- 

9  โครงการจัดซ้ือเตียงปฐมพยาบาล

สําหรับเด็ก 

18,000.- 18,000.- 

10   โครงการติดต้ังพัดลมภายในอาคาร

เรียน 

15,000.- 15,000.- 

11  จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี 

จํานวน ๑ ชุด 

15,000.- 14,500.- 



 

12  จัดซ้ือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา 10,000.- 9,500.- 

13  โครงการฝกอบรมพัฒนาและทัศน

ศึกษาดูงานคณะผูบริหาร สมาชิก 

พนักงานเทศบาลและลูกจาง ผูนํา

ชุมชนท่ัวไป 

500,000.- 16,005.- 

14  โครงการอบรมใหความรูทางดาน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน

สวนทองถ่ินเทศบาล 

20,000.- 19,290.- 

15  โครงการศูนยคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

10,000.- 10,000.- 

16  โครงการอบรมความรูตาม พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ แก

พนักงานเทศบาล และประชาชน

ท่ัวไป 

20,000.- 13,830.- 

17  โครงการอบรมใหความรูดาน

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

30,000.- 9,055.- 

18  โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 30,000.- 6,000.- 

  รวม   18  โครงการ   1,132,500 .- 550,064.- 

1 4.ยุทธศาสตร การสงเสริม

ประชาธิปไตยและความ

มั่นคง 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา๕มหาราช 

400,000.- 400,000.- 

2  โครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี/รัฐ

พิธีตางๆ 

100,000.- 99,440.- 

3  จัดการเลือกต้ัง สส. การเลือกต้ัง สว. 

การเลือกต้ังนายกเทศบาลและ

สมาชิกเทศบาลตําบลวังกะ 

300,000.- 9,780.- 

4  โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล

ประเพณีออกพรรษา 

80,000.- 80,000.- 



 

5  โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

เยาวชน ประชาชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตเทศบาล 

300,000.- 11,000.- 

6  โครงการอบรม อปพร./ทบทวนและ

ทัศนศึกษาดูงาน สมาชิก อปพร.

เทศบาลตําบลวังกะ 

200,000.- 103,740.- 

7  โครงการอบรมใหความรูดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองตนแก

ประชาชน เด็กเยาวชน ในเขต

เทศบาล 

35,000.- 24,150.- 

8  โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน

ดานการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยสูอาเซียน 

50,000.- 22,540.- 

9  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 

50,000.- 5,610.- 

10  โครงการวันปยมหาราช 5,000.- 2,900.- 

11  โครงการเทศบาลใสสะอาด 50,000.- 16,640.- 

12  โครงการรณรงคปองกันแกไขรูทันยา

เสพติด 

20,000.- 6,600.- 

13  โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม นําทางปองกัน

การทุจริตและศึกษาดูงาน 

100,000.- 84,530.- 

14  โครงการปองกันแกไขปญหาความ

รุนแรงตอเด็กและสตรีและบุคคลใน

ครอบครัว 

20,000.- 9,510.- 

  รวม   14  โครงการ 1,710,000.- 876,440.- 

 



 

1 5.   ยุทธศาสตร การ

พัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐาน 

 

โครงการกอสรางสวนขยายถนน

พรอมปรับปรุงขนาดทอนํ้าประปา

ถนนสามประสบ 

3,000,000.- 2,238,000.- 

2  โครงการติดต้ังราวเหล็กGard Rail

ถนนสังขละบุรีขวัดวังกวิเวการาม 

1,860,000.- 1,849,000.- 

3  โครงการชุมชนปลอดขยะและ

รณรงคลดภาวะโลกรอน 

250,000.- 115,000.- 

4  โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา

สาธารณะในเขตเทศบาล 

1,000,000.- 996,600.- 

  รวม   4   โครงการ 6,110,000.-  5,198,600.- 

  รวมทั้งสิ้น 85 โครงการ 31,937,540.- 21,368,876.37  

ลดการใชงบประมาณลง จํานวน 10,568,663.63 บาท 

สรุปไดดังนี้   

โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559-2561) ( เฉพาะป 2559 )  มีจํานวน 164  โครงการ 

โครงการท่ีนําไปบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559      มีจํานวน   142 โครงการ  

คิดเปนรอยละ       86.59    จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)   

โครงการท่ีไดดําเนินการจริงในปงบประมาณ 2559                                มีจํานวน   85  โครงการ 

คิดเปนรอยละ  59.86  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559         

    

 

 

************************************************************ 

 
 
 



 

วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลวังกะ 
จุดแข็ง 

1. มีแหลงทองเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม 
2. การคมนาคมสะดวก 
3. เปนแหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน  หลากหลายวัฒนธรรมและเช้ือชาติ 
4. มีแหลงนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ 
5. ประชากรสวนใหญเปนคนอําเภอสังขละบุรีโดยกําเนิด ทําใหรักถ่ินฐานบานเกิด 
6. ความหนาแนนของประชากรมีนอย 

 จุดออน 
1. ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. ท่ีดินสวนใหญท่ีราษฎรเขาครอบครองไมมีเอกสารสิทธ์ิ 
3. ระบบการวางผังเมือง ยังไมท่ัวถึงและไมครอบคลุม 
4. ปญหาการควบคุมชนกลุมนอยและแรงงานตางดาว 
5. ประชาชนยังขาดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
6. ประชาชนใหความสนใจการเลนกีฬาและพัฒนาสุขภาพนอย 
 

                   ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ  ไดทําการวิเคราะหองคประกอบประเด็นหลักในการ
พัฒนาเพ่ือนํามาจัดทําเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผน   คือ 

1. ปญหา 
2. ความตองการ 
3. นโยบาย 
4. ศักยภาพ 
ซ่ึงจําแนกเปนประเด็นตาง  ๆไดดังน้ี  คือ 

 
 

1.   การพัฒนาจากปญหา 
 1.1 ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.1.1.   ปญหาถนน  ซอย  ชํารุดเปนหลุมเปนบอ  
                     ลักษณะ   ปจจุบันภายในเขตเทศบาลมีถนนสายหลักท้ังส้ิน  3  สาย   เปนถนนคอนกรีตท้ัง  3  
สาย  ยาวรวมท้ังส้ิน  10  กิโลเมตร   ซ่ึงถนนดังกลาวยังมีซอยอีกเปนจํานวนมากบางแหงอยูในสภาพชํารุดทรุด
โทรม 
                     ขอบเขต   ถนน   ซอยตาง ๆ ท่ีแยกจากถนนสายหลักท้ัง  3   สาย รวมถึงซอยท่ีแยกจากทาง
หลวงแผนดิน   สายทองผาภูมิ  -  สังขละบุรี 
                      สาเหตุ  

1.) ถนนไดกอสรางมานาน    ทําใหการเส่ือมสภาพเปนไปตามการใชงาน 
2.) รถบรรทุกหนักว่ิงเกินอัตราทําใหถนนเส่ือมสภาพเร็ว 
3.) ในฤดูฝน  ฝนตกหนาแนน  นํ้าลนเขามาในถนน  ทําใหไหลถนนทรุด  สงผลใหซอยตาง ๆ   

ชํารุดทรุดโทรมอยางรวดเร็ว 
 
 
 
 
 



 

 

   1.1.2   ปญหาสะพานชํารุด 
             ลักษณะ  สะพานไมขามแมนํ้าซองกาเรีย  เปนสะพานด้ังเดิมท่ีหลวงพออุตตมะ   ไดสรางข้ึนดวย
เงินบริจาค  ตอมาไดยกใหอยูในความดูแลของเทศบาลตําบลวังกะ  ปจจุบันประชาชนยังคงใชสัญจรไป - มา  
ระหวางวัดวังกวิเวการาม - ตลาดเทศบาล  แมจะหามมิใหรถยนตว่ิงผานแลวก็ตาม  แตผูคนยังใชเปนทางสัญจรปกติ  
เน่ืองจากระยะทางส้ันกวาเสนทางท่ีผานสะพาน  ค.ส.ล.  แนวโนมสะพานแหงน้ีจะชํารุดทรุดโทรมมากข้ึน 
    สาเหตุ    

- สะพานไม  ไดสรางมาเปนเวลานาน  อีกท้ังจํานวนประชาชนท่ีใชมีมากข้ึนกวาเกา 
- วัสดุไมท่ีเปนสวนประกอบของสะพานผุพัง  ตามสภาพทําใหสภาพของสะพานชํารุด

ทรุดโทรมตามอายุการใชงาน 
   1.1.3   ปญหาไมมีทางเทา 
         ลักษณะ   พบวาปญหาเกิดข้ึน   คือ  ถนนภายในเขตเทศบาลบางสายยังไมมีทางเทาสําหรับใหคน
เดิน   การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองทําให   มีปริมาณการจราจรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วกอใหเกิดปญหาดานความ
ปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา  โดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนสถานศึกษา  สถานพยาบาล  ตลอดจนท่ีชุมชนตางๆ    ภายใน
เขตเทศบาล 
             สาเหตุ    จากสภาพปญหา  พอท่ีจะจําแนกสาเหตุได  ดังน้ี 

- ชุมชนการคาเกิดข้ึนรวดเร็วมาก  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการได 
- ผูคาขายมักใชทางสาธารณะเปนท่ีประกอบการคาทําใหทางคับแคบ 
- แนวเขตอาคารพาณิชยไมชัดเจน  เน่ืองจากยังไมมีการออกเอกสารสิทธ์ิ 

1.2 ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.2.1 ปญหาดานการกําจัดขยะมูลฝอย 

                      ลักษณะ เทศบาลตําบลวังกะ  เปนเทศบาลขนาดกลาง  มีลักษณะเปนชุมชนท่ีเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วซ่ึงมีการประกอบธุรกิจตาง ๆ มากมาย  ซ่ึงธุรกิจเหลาน้ีไดกอใหเกิดขยะในแตละวันเปนจํานวนมาก  โดย
เฉล่ียประมาณ  3  ตัน/วัน  ในขณะท่ีเทศบาลไมมีการแยกขยะแตละชนิดออกจากกัน                       

           ขอบเขต   บริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาล 
                      สาเหตุ 

- เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการกําจัดและแยกขยะไมเพียงพอ 
- ประสิทธิภาพดานการจัดเก็บตลอดจนดานการขนถายขยะยังอยูในเกณฑตํ่า 

1.2.2 ปญหาดานนํ้าเสีย 
                  ลักษณะ   เน่ืองจากประชากรสวนหน่ึงใชแพเปนท่ีอยูอาศัย  ทําใหมีปริมาณนํ้าเสียเกิดข้ึนเปน
จํานวนมากและถูกปลอยลงอางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ  โดยไมไดผานการบําบัด  ดังน้ันจึงกอใหเกิดปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอนินทรีย  และสารอินทรียสูง  ทําใหเกิดสภาพปญหาทางระบบนิเวศวิทยาและคุณภาพชีวิต 

ขอบเขต   บริเวณอางเก็บนํ้าซ่ึงมีแพอยูท่ัวไป  ตลอดจนบริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาล 

สาเหตุ 
- การผลิตนํ้าเสียของประชาชนอยูในอัตราท่ีสูง 
- ขาดระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 

 
1.3 ปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.3.1 ปญหาดานคาครองชีพ 
                  ลักษณะ   เน่ืองจากเทศบาลตําบลวังกะ  เปนเขตท่ีมีลักษณะเศรษฐกิจตํ่า  ดังน้ัน  ปญหาดานคา
ครองชีพของประชาชน  จึงยังคงเปนปญหาอยูตอไป 

        ขอบเขต   บริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลวังกะ  

สาเหตุ 
- ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
- ประชาชนยังไมมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดของตน 

 
1.4 ปญหาดานการพัฒนาสังคม 

        1.4.1   ปญหาชุมชน 
                     ลักษณะ  ชุมชนมีรายไดนอยมีบานเรือนอาคารทรุดโทรม  ไรระเบียบ  บานเรือนหนาแนน  เปน
หยอมๆ  ความสะอาดของบานเรือนและส่ิงแวดลอมไมไดรับการดูแลเอาใจใส  ตามชุมชนโดยท่ัวไปเปนการบุกรุกท่ี
สาธารณะปลูกบานพักอาศัยเปนแบบช่ัวคราวร้ือถอนไดงาย  ท้ังทางบก และทางนํ้า (แพ) 
                     ขอบเขตของปญหา  พ้ืนท่ีนอกเขตการจัดสรรของการไฟฟาฝายผลิต  ท้ังทางบกและทางนํ้า  
ภายในเขตเทศบาล 
                    สาเหตุของปญหา 

1. การใหบริการดานสาธารณสุขทําไดไมท่ัวถึง 
2. ประชาชนขาดความรวมมือในการพัฒนาตนเอง 
3. ประชาชนขาดความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมและสุขอนามัย 
4. การจัดการใชท่ีดินไมเหมาะสม    ท่ีพักอาศัยหนาแนน 

 

1.4.2 ปญหาการรุกลํ้าท่ีสาธารณะประโยชน 
ลักษณะ   เน่ืองจากท่ีดินในเขตเทศบาลมีจํากัดและมีราคาสูง  ประกอบกับสภาพภูมิ-ประเทศ  

เปนภูเขาสูงแตไมชันมาก  อยูริมขอบอางเก็บนํ้าเข่ือนเขาแหลม   ธรรมชาติสวยงาม   ทําใหเกิด 
การบุกรุกท่ีดินบริเวณขอบอางและภูเขารวมถึงท่ีสาธารณะอ่ืน  ๆท่ีประชาชนใชรวมกัน  เชน ทางหนีไฟ  ท่ีดินวาง
เปลาท่ีไมเหมาะใหอยูอาศัยและบริเวณพ้ืนนํ้าท้ังหมด 

ขอบเขตของปญหา   บริเวณขอบอาง  ในอางเก็บนํ้าบริเวณสองขางทางหลวงแผนดิน  บริเวณหลัง
กองรอย   ตชด.  134   และทางหนีไฟในตลาดเทศบาล 

สาเหตุของปญหา 
1) ท่ีดินในเขตเทศบาล  มีราคาสูงทําใหมีผูรุกลํ้าท่ีสาธารณะเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัย 
2) ขาดความรวมมือจากประชาชนในการเคารพกฎหมาย  และชวยกันดูแลรักษาท่ีสาธารณะ

ตาง  ๆ 
3) การควบคุมดูแลกระทําไดไมท่ัวถึง  เน่ืองจากอยูในการดูแลของสวนราชการหลายหนวยงาน  

เชน หนวยอุทยานแหงชาติเข่ือนเขาแหลม หนวยนิคมสหกรณ        ทองผาภูมิ  กรมเจาทา   
กรมปาไม 

4) ถูกปลอยปละละเลยกันมานาน  ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาทําอะไรก็ไดไมมีใครวา 
 



 

1.5 ปญหาดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
1.5.1 ปญหาดานการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชน          

    ลักษณะ   ในเขตชุมชนเมือง  โดยสวนใหญมักประสบปญหาดานการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชน  เน่ืองจากแตละคนจําเปนตองประกอบอาชีพ  จึงไมสามารถพัฒนาศักยภาพในการพัฒนารวมกับองคกร
ของรัฐไดอยางเต็มความสามารถ  ซ่ึงปจจัยพ้ืนฐานในการเขามีสวนรวมในการพัฒนา  คือ ความตระหนักในผลของ
การพัฒนาปจจัยเร่ืองมิติของเวลา   ดังน้ัน   หากประชาชนไดเล็งเห็นถึง ความสําคัญของการเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา    ก็จะทําใหการมีสวนรวมประสบความสําเร็จ 
                     ขอบเขต   ประชาชนในชุมชนยอยของเทศบาล  องคกรชุมชน 
                    สาเหตุ 

        - ขาดการพัฒนาบทบาทในชุมชน 
                                       - ขาดโครงการท่ีสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 

1.5.2  ปญหาดานรายไดจัดเก็บของเทศบาล  
            ลักษณะ   ปจจุบันการจัดเก็บรายไดของเทศบาล   เปนไปตามกฎหมายซ่ึงจํากัดใหเทศบาลจัดเก็บ
เฉพาะภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    ภาษีบํารุงทองท่ี    ภาษีปาย  และคาธรรมเนียม  อ่ืน  ๆ อีก เพียงเล็กนอย  ซ่ึงการ
จัดเก็บในสวนน้ี  เทศบาลยังไมสามารถท่ีจะดําเนินการใหครอบคลุมได  เน่ืองจากขาดระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ  
ขาดวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย 
                     ขอบเขต    ภาษีและคาธรรมเนียมท่ีเทศบาลจัดเก็บเอ็ง 
         สาเหตุ   

          -   ขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
          -  วัสดุอุปกรณไมทันสมัยและเพียงพอ 
 

              1.5.3     ปญหาดานวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
             ลักษณะ   เทศบาลตําบลวังกะ  มีพ้ืนท่ีกวางขวาง   ทําใหเทศบาลประสบปญหาในดานตาง ๆ เชน  
ปญหาดานขยะ  ปญหาการปองกันและระงับอัคคีภัย  ซ่ึงการแกไขปญหาจะตองใชเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ แต
ในปจจุบันเทศบาลยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนอยูอีกมาก  
                      ขอบเขต   ท้ังภายในสํานักงานและภายนอกสํานักงาน  
                      สาเหตุ    
                                 -  เทศบาลตองใชงบประมาณเพ่ือการพัฒนาในดานอ่ืนๆ ทําใหไมสามารถจัดหา วัสดุ
อุปกรณไดเพียงพอตอความตองการ 
 
 

2. การพัฒนาจากความตองการของประชาชน 
        จากการสํารวจสภาพปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล    พบวา ประชาชน
ตองการท่ีจะใหเทศบาลแกไขปญหาตาง ๆ ในภาพรวม  คือ  ตองการใหแกไขปญหาถนน/ซอย  มากเปนลําดับหน่ึง   
รองลงมา  คือ  ตองการใหแกไขปญหาเร่ือง  ไฟฟาสาธารณะ  ลําดับท่ีสาม  ตองการถังรองรับขยะมูลฝอยท่ีได
มาตรฐาน   ลําดับท่ีส่ี   ตองการใหเทศบาลแกไขปญหาเร่ืองทอระบายนํ้า  ลําดับท่ีหา    ตองการใหจัดระเบียบตลาด
เทศบาล  ออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน และปรับปรุงสนามกีฬา ตามลําดับ  เม่ือจําแนกปญหาตามสาขาแลวปรากฏ  
ดังน้ี 
 
 



 

 
2.1   ความตองการดานโครงการสรางพ้ืนฐาน 

2.1.1   ถนน 

                     จากการสํารวจประชาชน  เห็นวา  ถนน/ซอย  บางแหงเปนหลุมเปนบอไหลทางชํารุด  
โดยเฉพาะซอยเล็กๆ ซึ่งอยูในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขัง  

                     2.1.2 ไฟฟาสาธารณะ 
จากการสํารวจประชาชน  เห็นวา ถนนบางสายยังไมมีไฟฟาสาธารณะ  
2.1.3 ทอระบายนํ้า 

จากการสอบถามพบวาลักษณะของปญหาแบงเปน  2  ลักษณะ  คือ  ตองการใหเทศบาลกอสรางทอระบาย
น้ําในถนนที่ยังไมมีและใหเทศบาลซอมแซมรางระบายน้ําที่ชํารุด  และใหมีฝาปด 

2.1.4 สะพาน 
           ตองการใหเทศบาลซอมสะพานไมขามแมนํ้าซองกาเลีย  ใหม่ันคงแข็งแรงและสวยงาม 

2.1.5 ทางเทา 
                      ประชาชนเห็นวา  ถนนในเขตเทศบาลโดยยังไมมีทางเทาและถนนบางสายแคบ 

2.1.6   ปญหาจราจร     
                      ประชาชนเห็นวา  ยังไมมีเคร่ืองหมายเตือนผูใช รถยนต ปฏิบัติและระมัดระวังในการใชรถใชถนน
ใหมากข้ึน 

2.1.7   สถานีขนสง    ตองการใหสรางสถานีขนสง 
2.1.8   ทาเทียบเรือ   ตองการใหมีการซอมแซม 

2.2   ความตองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.2.1   ปญหาเร่ืองขยะ    

           จากการสํารวจประชาชน   เห็นวา  การแยกขยะของประชาชนยังไมถูกตอง   ถังขยะยังไม
เพียงพอและตองการใหมีถังขยะท่ีไดมาตรฐาน และตองการใหมีเตาเผาขยะมาใชแทนวิธีฝงกลบ 

2.2.2   ปญหาเร่ืองนํ้าเสีย 
             ประชาชนเห็นวา    นํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนน้ันเกิดข้ึนจาก  2  แหลง  คือ  นํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในทอระบายนํ้า  
และนํ้าเสียท่ีเกิดจากผูอาศัยแพเปนท่ีอยูถาวร 

2.2.3   ปญหาเร่ืองกล่ิน 

              จากการสํารวจประชาชน  เห็นวา กลิ่นที่เกิดขึ้นมีอยู 2 ลักษณะ  คือ กลิ่นที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําของพอคาแมคาในตลาดสดเทศบาล  และกลิน่ที่เกิดขึ้นจากขยะตกคางในถังขยะและรางระบายน้ํา 

2.3  ความตองการใหแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
                      2.3.1 ตองการใหมีการฝกอาชีพ 
                  จากการสํารวจพบวาประชาชน  ตองการใหเทศบาลจัดฝกอาชีพใหโดยเฉพาะผูท่ีไมไดประกอบ
อาชีพไดแก  พอบาน  -  แมบาน  โดยใหเหตุผลวา  เพ่ือไปใชเปนอาชีพเสริม 
 
 
 



 

   2.4  ความตองการดานการพัฒนาสังคม 
2.4.1  การจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

                  จากการสํารวจพบวาประชาชนตองการให  เทศบาลจัดสวนสาธารณะและสนามเด็กเลนใหกับ
เยาวชนใหมากข้ึน 

2.4.2  ศูนยวัฒนธรรม 
จากการสํารวจประชาชนมีความเห็นวา  ควรจัดสถานท่ีในการแสดงเอกลักษณ  ประเพณีและ

วัฒนธรรม  ของชาวอําเภอสังขละบุรี 
2.5 ความตองการดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  2.5.1 เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปองกันและระงับอัคคีภัย 
         จากการสํารวจประชาชน  ตองการใหเทศบาลจัดเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปองกันและระงับอัคคีภัย

ไวตามชุมชนตาง  ๆ  อยางเพียงพอและอยางท่ัวถึง 
2.5.2  การจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด 

                     จากการสํารวจประชาชน  เห็นวา  เทศบาลควรจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาดเทศบาล 

3.   การพัฒนาจากศักยภาพ 
3.1   ความเปนเมืองลักษณะพิเศษและเมืองทองเท่ียว 

ลักษณะ   อําเภอสังขละบุรี  เปนอําเภอท่ีติดกับประเทศพมาดานทิศตะวันตก  รัฐบาลไดกําหนดให
บานพระเจดียสามองคเปนดานช่ัวคราว เปดโอกาสใหคนไทยและคนพมาผานแดนเขา – ออกทําการคาขายซ่ึงกัน
และกัน  ในขณะเดียวกันนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และตางประเทศไดมาทองเท่ียวชมชีวิตความเปนอยูของคนพมา 
ชมธรรมชาติอันสวยงามบริเวณขอบอางเก็บนํ้าเข่ือนวชิราลงกรณ  นํ้าตกท่ีสวยงาม   วัดวังกวิเวการาม แหลง
วัฒนธรรมท่ีนาเล่ือมใสย่ิง  ตลอดจนการแขงขันการตกปลา  เปนตน      จึงทําใหประชาชนในเขตเทศบาล   ไดมี
รายไดจากการขายอาหาร ขายของท่ีระลึกและการบริการ ฯ  เพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ  

ขอบเขตของการพัฒนา 
1) จัดสรางสถานท่ีแสดง เอกลักษณวัฒนธรรม ประเพณี 
2) จัดสรางทาเทียบเรือ   เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวทางนํ้า 
3) จัดสรางถนน  ค.ส.ล.  ในเขตเทศบาลใหท่ัวถึง   เพ่ือแลดูสะอาดและสวยงาม  เปนท่ีประทับใจ

ของชาวไทยและชาวตางประเทศ 
4) จัดฝกอบรม การประกอบอาชีพ 

 
**************** 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

ของเทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุรี 
 1.ยทธศาสตรที่ สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชน
อยางย่ังยืน 
 2.ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
 3.ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
  

วิสัยทัศนการพัฒนา 
วิสัยทัศน         “เปนองคกรที่มีมาตรฐาน ดานวัฒนธรรม    การทองเที่ยว    และการศึกษา” 
พันธกิจ 
 1. ดานวัฒนธรรม 
    -  สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของทุกเช้ือชาติ 
    -  สงเสริมเอกลักษณของชุมชน 
    -  มุงเนนใหเยาวชนมีสวนรวมและสืบสานวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 2. ดานการทองเท่ียว 
   -  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหครอบคลุมท่ัวถึง 
   -  สรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
   -  สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน 
   -  มีแผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเปนระบบภายใตการบริหารจัดการท่ีดี 
 3. ดานการศึกษา 
   - สงเสริมดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ 
   - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
   -  สงเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบ 
   -  สงเสริมการพัฒนาอาชีพใหความรูแกประชาชนและชุมชน 
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  
         1. ดานวัฒนธรรม 
   -  จัดงานประเพณีใหย่ิงใหญและถูกตองตามวัฒนธรรม 
   -  มีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
   -  สงเสริมวัฒนธรรมการแตงกายของแตละเช้ือชาติ 

2. ดานการทองเท่ียว 
            -   กอสราง  ปรับปรุง  บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในแหลงทองเท่ียวเพ่ือบริการ                        

แกนักทองเท่ียว 
            -   กอสรางอาคารท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว 
            -   ฝกอบรมประชาชนใหมีความรูและสามารถเปนมัคคุเทศกของทองถ่ิน 
            -   สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการใหบริการแกนักทองเท่ียว       
                                                           



 

     3. ดานการศึกษา 
   -  สงเสริม  สนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับเด็กเรียนดี เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส 
   -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
   -  พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
          
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในชวง 4 ป 
           ในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตําบลวังกะ ไดใชหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา  โดยไดจัดเวทีประชาคมและพิจารณานําโครงการท่ีประชาชนไดเสนอ มาจัด
เรียงลําดับความสําคัญ เพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีป  ท้ังน้ี เพ่ือสราง 
กระบวนการมีสวนรวมในพ้ืนท่ี  บูรณการการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือเปนจุดเช่ือมตอยุทธศาสตรพัฒนาของเทศบาล
กับปญหาความตองการของประชาชนในเขตชุมชนท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนจะตองแกไขปญหาสนองความ
ตองการตอนโยบายและพัฒนาศักยภาพของเมืองไปพรอม ๆ กัน  มิใชแตจะเปนเพียงแผนท่ีแกไขปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนเพียงอยางเดียวเทาน้ัน  ดังน้ัน   จึงตองมีการวางกรอบในการพัฒนาใหเปนไปในทางเดียวกันในระยะเวลาส่ีป  
โดยระดมแนวความคิดและการคาดการณในอนาคตจากผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิดูหลายๆ ดานของเมืองซ่ึงเรียกวา 
“การกําหนดจุดหมายแนะแนวทางการพัฒนาระยะยาว” จุดหมายและแนวทางการพัฒนาระยะยาว 
   1. จุดหมาย   ไดแก  ลักษณะของเมืองท่ีพึงประสงคจะใหเกิดข้ึนในอนาคตเชนเปนเมือง ทองเท่ียว
และเปนศูนยกลางการคา  -  การบริการระหวางชายแดนไทย  -  พมา  

   2. แนวทาง  ไดแก  วิถีทางการดําเนินงานหรือพัฒนาท่ีจะสงเสริมหรือสนองตอบใหบรรลุ
วัตถุประสงคขางตน เชน เปนเมืองทองเท่ียวและเปนศูนยกลางการคาระหวางชายแดนไทย - พมา  แนวทางท่ีจะ
ใหบรรลุจุดหมายไดแก  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสถานบริการเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว เปนตน  
ซ่ึงการตอบสนองจุดหมายดังกลาวจะประกอบดวยแนวทางเดียวหรือหลายแนวทางก็ได แนวทางเหลาน้ันอาจอยู
ตางสาขาการพัฒนากันก็ไดเพราะแนวทางท้ังหลายจะนําไปสูจุดหมายท่ีกําหนดไวแลวท้ังส้ิน                                              
                                                               
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ  ในชวง  2560 – 25๖2  มีท้ังหมด  5  ยุทธศาสตร คือ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน   

แนวทางการพัฒนา ของเทศบาลตําบลวังกะ  ในชวง พ.ศ. 2560 – 25๖2   มี  20  แนวทาง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีแนวทางการพัฒนาคือ 
1.1  แนวทางสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
1.2  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟูสถานท่ีทองเท่ียวเดิม 
1.3  แนวทางพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมกิจกรรม การทองเท่ียวใหม  ๆ
1.4  แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
1.5  แนวทางสงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมฐานความรูและส่ิงแวดลอม  เปนเมืองนาอยู   
มีแนวทางการพัฒนาคือ 



 

2.1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท้ังใน  ระบบ และนอก
ระบบ ตลอดจนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกระบวนการเรียนรูสูประชาชน เพ่ือปูรากฐาน ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง  และเตรียมสังคมสูการปฏิบัติอยางย่ังยืน 

  2.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข 
  2.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองครวม 
  2.5 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ สงเสริม ฟนฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
  2.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแนวทางการพัฒนา คือ     

3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
3.2 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตอภารกิจขององคกร   
3.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
3.4 แนวทางการพัฒนาการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน   

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง  มีแนวทางการพัฒนา  คือ 
4.1 แนวทางการพัฒนาสรางเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
4.2 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ 
4.3 แนวทางการพัฒนา เพ่ือลดปญหาสังคมรวมกัน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน      
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบ การคมนาคม การขนสง การสาธารณูปโภค และ  สาธารณูปการ    
5.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการบริหารการจัดการ  ดานบําบัดนํ้าเสีย  การกําจัดขยะมูลฝอย  

ส่ิงปฏิกูล การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง  ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังกะ พ.ศ.2561-2564 
 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
ยุทธศาสตรชาต2ิ0ป(ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม)      แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับท่ี12(ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน)      ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด(สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ)      ยุทธศาสตรจังหวัด(ดานสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเท่ียว
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางย่ังยืน)      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
(การพัฒนาดานเศรษฐกิจ)      ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลวังกะ(ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ)      ประกอบไปดวยแผนงาน เคหะและชุมชน แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
  

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรชาต2ิ0ป(ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม)      แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับท่ี12(ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน)      ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด(สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ)      ยุทธศาสตรจังหวัด(ดานสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเท่ียว
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางย่ังยืน)      ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
(การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)        ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลวังกะ(ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู)      ประกอบไปดวยแผนงานบริหารทั่วไป  
แผนงานการศึกษา แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  แผนงาน สาธารณสุข แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรชาต2ิ0ป(ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน)      แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับท่ี12 
(ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ)     ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด(พัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี)          ยุทธศาสตรจังหวัด(ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล)       
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด(ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ)      ยุทธศาสตร
เทศบาลตําบลวังกะ(ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)             
      ประกอบไปดวยแผนงานบริหารทั่วไป  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน   
 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง 

ยุทธศาสตรชาต2ิ0ป(ยุทธศาสตรดานความม่ันคง)      แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับท่ี12(ดานความม่ันคง)          
        ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด(สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน)      ยุทธศาสตร
จังหวัด (ยุทธศาสตรสงเสริมความเปนเมืองนาอยู)       ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
(ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม)      ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลวังกะ(ยุทธศาสตรดานการสงเสริม
ประชาธิปไตยและความม่ันคง)      ประกอบไปดวยแผนงาน บริหารทั่วไป  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน   
 
 
 

แบบ ยท 01 



 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน      
ยุทธศาสตรชาต2ิ0ป(ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน)       แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับท่ี12 
(ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส)       ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด(พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
และส่ิงแวดลอม)      ยุทธศาสตรจังหวัด (ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู)       ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด(ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน)      ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลวังกะ
(ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน)      ประกอบไปดวยแผนงาน บริหารทั่วไป  แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน  แผนงาน การศึกษา  แผนงาน เคหะและชุมชน แผนงานการพาณิชย  แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนผังยุทธศาสตร 

วิสัยทัศนการพัฒนา 
วิสัยทัศน         “เปนองคกรที่มีมาตรฐาน ดานวัฒนธรรม    การทองเที่ยว    และการศึกษา” 
พันธกิจ 
 1. ดานวัฒนธรรม 
    -  สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของทุกเช้ือชาติ 
    -  สงเสริมเอกลักษณของชุมชน 
    -  มุงเนนใหเยาวชนมีสวนรวมและสืบสานวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 2. ดานการทองเท่ียว 
   -  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหครอบคลุมท่ัวถึง 
   -  สรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินตระหนักถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
   -  สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน 
   -  มีแผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเปนระบบภายใตการบริหารจัดการท่ีดี 
 3. ดานการศึกษา 
   - สงเสริมดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ 
   - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
   -  สงเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบ 
   -  สงเสริมการพัฒนาอาชีพใหความรูแกประชาชนและชุมชน 
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  
         1. ดานวัฒนธรรม 
   -  จัดงานประเพณีใหย่ิงใหญและถูกตองตามวัฒนธรรม 
   -  มีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
   -  สงเสริมวัฒนธรรมการแตงกายของแตละเช้ือชาติ 

2. ดานการทองเท่ียว 
            -   กอสราง  ปรับปรุง  บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในแหลงทองเท่ียวเพ่ือบริการ             
                แกนักทองเท่ียว 
            -   กอสรางอาคารท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว 
            -   ฝกอบรมประชาชนใหมีความรูและสามารถเปนมัคคุเทศกของทองถ่ิน 
            -   สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการใหบริการแกนักทองเท่ียว                                             
     3. ดานการศึกษา 
   -  สงเสริม  สนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับเด็กเรียนดี เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส 
   -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
   -  พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
          
 
 
 
 
 

แบบ ยท 02 



 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในชวง 4 ป 
           ในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตําบลวังกะ ไดใชหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา  โดยไดจัดเวทีประชาคมและพิจารณานําโครงการท่ีประชาชนไดเสนอ มาจัด
เรียงลําดับความสําคัญ เพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีป  ท้ังน้ี เพ่ือสราง 
กระบวนการมีสวนรวมในพ้ืนท่ี  บูรณการการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือเปนจุดเช่ือมตอยุทธศาสตรพัฒนาของเทศบาล
กับปญหาความตองการของประชาชนในเขตชุมชนท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนจะตองแกไขปญหาสนองความ
ตองการตอนโยบายและพัฒนาศักยภาพของเมืองไปพรอม ๆ กัน  มิใชแตจะเปนเพียงแผนท่ีแกไขปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนเพียงอยางเดียวเทาน้ัน  ดังน้ัน   จึงตองมีการวางกรอบในการพัฒนาใหเปนไปในทางเดียวกันในระยะเวลาส่ีป  
โดยระดมแนวความคิดและการคาดการณในอนาคตจากผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิดูหลายๆ ดานของเมืองซ่ึงเรียกวา 
“การกําหนดจุดหมายแนะแนวทางการพัฒนาระยะยาว” จุดหมายและแนวทางการพัฒนาระยะยาว 
   1. จุดหมาย   ไดแก  ลักษณะของเมืองท่ีพึงประสงคจะใหเกิดข้ึนในอนาคตเชนเปนเมือง ทองเท่ียว
และเปนศูนยกลางการคา  -  การบริการระหวางชายแดนไทย  -  พมา  

   2. แนวทาง  ไดแก  วิถีทางการดําเนินงานหรือพัฒนาท่ีจะสงเสริมหรือสนองตอบใหบรรลุ
วัตถุประสงคขางตน เชน เปนเมืองทองเท่ียวและเปนศูนยกลางการคาระหวางชายแดนไทย - พมา  แนวทางท่ีจะ
ใหบรรลุจุดหมายไดแก  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสถานบริการเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว เปนตน  
ซ่ึงการตอบสนองจุดหมายดังกลาวจะประกอบดวยแนวทางเดียวหรือหลายแนวทางก็ได แนวทางเหลาน้ันอาจอยู
ตางสาขาการพัฒนากันก็ไดเพราะแนวทางท้ังหลายจะนําไปสูจุดหมายท่ีกําหนดไวแลวท้ังส้ิน                                              
                                                               
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ  ในชวง  2561 – 25๖5  มีท้ังหมด  5  ยุทธศาสตร คือ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน   

แนวทางการพัฒนา ของเทศบาลตําบลวังกะ  ในชวง พ.ศ. 2561 – 25๖5   มี  20  แนวทาง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  มีแนวทางการพัฒนาคือ 
1.1  แนวทางสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
1.2  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟูสถานท่ีทองเท่ียวเดิม 
1.3  แนวทางพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมกิจกรรม การทองเท่ียวใหม  ๆ
1.4  แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
1.5  แนวทางสงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมฐานความรูและส่ิงแวดลอม  เปนเมืองนาอยู   
มีแนวทางการพัฒนาคือ 

2.1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท้ังใน  ระบบ และนอก
ระบบ ตลอดจนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกระบวนการเรียนรูสูประชาชน เพ่ือปูรากฐาน ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง  และเตรียมสังคมสูการปฏิบัติอยางย่ังยืน 

  2.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข 



 

  2.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองครวม 
  2.5 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ สงเสริม ฟนฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
  2.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแนวทางการพัฒนา คือ     

3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
3.2 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตอภารกิจขององคกร   
3.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
3.4 แนวทางการพัฒนาการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน   

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง  มีแนวทางการพัฒนา  คือ 
4.1 แนวทางการพัฒนาสรางเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
4.2 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ 
4.3 แนวทางการพัฒนา เพ่ือลดปญหาสังคมรวมกัน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน      
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบ การคมนาคม การขนสง การสาธารณูปโภค และ  สาธารณูปการ    
5.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการบริหารการจัดการ  ดานบําบัดนํ้าเสีย  การกําจัดขยะมูลฝอย  

ส่ิงปฏิกูล การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง  ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  



 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIS) 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย 
 

ป 60-
62 

 
ป 60 

 
ป 61 

 
ป 62 

1. ดานวัฒนธรรม 
  -  จัดงานประเพณีใหย่ิงใหญและ
ถูกตองตามวัฒนธรรม 
 -  มีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
 -  สงเสริมวัฒนธรรมการแตงกาย
ของแตละเช้ือชาติ 
2. ดานการทองเท่ียว 

   กอสราง  ปรับปรุง  บูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ในแหลงทองเท่ียวเพ่ือบริการ            

     แกนักทองเท่ียว 
  -   กอสรางอาคารท่ีพักสําหรับ
นักทองเท่ียว 
  -   ฝกอบรมประชาชนใหมี
ความรูและสามารถเปนมัคคุเทศก
ของทองถ่ิน 
  -   สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมใน
การใหบริการแกนักทองเท่ียว                                            
      

1.ประชาชนมีการแตงกายชุดประจําถ่ินทุกวันหยุด
นักขัตฤกษ หรือ วันสําคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
1.มีการอบรมใหความรูแกมัคคุเทศกทองถ่ิน อบรม
สงเสริมใหความรูแกผูประกอบการการใหบริการ
นักทองเท่ียว มีสถานท่ีพักเพียงพอเพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวในชวงเทศกาล 

1.มีการสงเสริมวัฒนธรรมตนเอง มีการอนุรักษสืบ
ทอดประเพณีตนเองรอยละ 60 
 
 
 
 
1.มีท่ีพักเพียงพอสําหรับนักทองเท่ียว การคมนาคม
สะดวก มีนํ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภคเพียงพอ และ
ชุมชนมีสวนรวมในการบริการทองเท่ียว รอยละ 
40 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

60% 
 
 

80% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

 

 



 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIS) 

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย 
 

ป 60-
62 

 
ป 60 

 
ป 61 

 
ป 62 

3. ดานการศึกษา 
  -  สงเสริม  สนับสนุนดาน
ทุนการศึกษาใหกับเด็กเรียนดี เด็ก
พิการ และเด็กดอยโอกาส 
  -  สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมทางการศึกษา 
  -  พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 

3.ต้ังงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนใหแก
สถานศึกษา และปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
ปลอดภัยอยูเสมอ 

1.นักเรียนมีกิจกรรมในการแสดงออกมากข้ึน รอย
ละ 50 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีประสสิทธิภาพ
สําหรับหารเรียนการสอน รอยละ 80 

100% 
 
 
 

80% 
 
 
 

80% 
 
 
 

100% 
 
 
 

  



 

รายละเอียดยุทธศาสตร 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัด/
ผลผลิต
โครงการ 

คาปาหมาย ความกาหนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

1.ยทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรสงเสริมการ
เปนศูนยกลางการทอง
เท่ีนวท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและวิถี
วัฒนธรรมชุมชนอยาง
ย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจ 

- ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

- พัฒนาสงเสริม
การประชาสัมพันธ
การทองเท่ียว 
- พัฒนา อนุรักษ 
ปรับปรุง ฟนฟู
สถานท่ีทองเท่ียว
เดิม 
- พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวและ
สงเสริมกิจกรรม 
การทองเท่ียวใหม  ๆ
- พัฒนาบุคลากร
ดานการทองเท่ียว 
- พัฒนาสงเสริม
มาตรการรักษา
ความปลอดภยั
ใหกับนักทองเท่ียว 
 
 

ตลอด 4 ป 
.43...
โครงการ 

7 12 12 12 - พัฒนาสงเสริมการ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียว 
- พัฒนา อนุรักษ 
ปรับปรุง ฟนฟู
สถานท่ีทองเท่ียวเดิม 
- พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวและสงเสริม
กิจกรรม การ
ทองเท่ียวใหม  ๆ
- พัฒนาบุคลากรดาน
การทองเท่ียว 
- พัฒนาสงเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยใหกับ
นักทองเท่ียว 
 

มากกวารอย
ละ...80 ข้ึน
ไป 

สํานักปลัด 
กองชาง 

เทศบาล
ตําบลวังกะ 

แบบ ยท03 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัด/
ผลผลิต
โครงการ 

คาปาหมาย ความกาหนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2.ยุทธศาสตรที่ 2 
ยุทธศาสตรสงเสริมและ
พัฒนาการคาการลงทุนสู
สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

- ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคมฐานความรูและ
ส่ิงแวดลอมใหเปน
เมืองนาอยู 
 
 
 

- พัฒนาสงเสริม
สนับสนุนการศึกษา
และกระบวนการ
เรียนรูท้ังใน  ระบบ 
และนอกระบบ 
ตลอดจนใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
- พัฒนาสงเสริม
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน เพ่ือปู
รากฐาน ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
และเตรียมสังคมสู
การปฏิบัติอยาง
ย่ังยืน 
- พัฒนาสงเสริม
สนับสนุนงาน
สาธารณสุข 
- พัฒนาสงเสริม
สนับสนุนสวัสดิ
ภาพและสวัสดิการ
แบบองครวม 
- พัฒนาอนุรักษ 
สงเสริม ฟนฟู 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
- พัฒนาสงเสริม 
และอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
 

ตลอด 4 ป 
154..
โครงการ 
 

40 40 40 40 - พัฒนาสงเสริม
สนับสนุนการศึกษา
และกระบวนการ
เรียนรูท้ังใน  ระบบ 
และนอกระบบ 
ตลอดจนใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
- พัฒนาสงเสริม
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน เพ่ือปู
รากฐาน ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
และเตรียมสังคมสู
การปฏิบัติอยางย่ังยืน 
 
- พัฒนาสงเสริม
สนับสนุนงาน
สาธารณสุข 
- พัฒนาสงเสริม
สนับสนุนสวัสดิภาพ
และสวัสดิการแบบ
องครวม 
- พัฒนาอนุรักษ 
สงเสริม ฟนฟู ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
 
- พัฒนาสงเสริม และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

มากกวารอย
ละ...80 ข้ึน
ไป 

สํานักปลัด 
กองชาง 

เทศบาล
ตําบลวังกะ 

 

แบบ ยท03 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัด/
ผลผลิต
โครงการ 

คาปาหมาย ความกาหนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

2.ยุทธศาสตรที่ 2 
ยุทธศาสตรสงเสริมและ
พัฒนาการคาการลงทุน
สูสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาสงเสริม 
สนับสนุนการ
ดําเนินงานใหเกิด
ประโยชนสุขแก
ประชาชน 
- พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
เพ่ือให เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจขององคกร   
- พัฒนาระบบการ
บริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคา 
- พัฒนาการ
อํานวยความ
สะดวกและ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด 4 ป 
.60...
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 15 15 15 - พัฒนาสงเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงาน
ใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน 
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือให เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจขององคกร   
- พัฒนาระบบการบริหาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคา 
- พัฒนาการอาํนวยความ
สะดวกและตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชน   
 

มากกวารอย
ละ...80 ข้ึน
ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
กองชาง 

เทศบาล
ตําบลวัง
กะ 

แบบ ยท03 



 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวชี้วัด/
ผลผลิต
โครงการ 

คาปาหมาย ความกาหนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ยุทธศาสตรที่ 3 
สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสงเสริม
ประชาธิปไตยและ
ความม่ันคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน   
 

- พัฒนาสราง
เครือขาย
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 
- พัฒนา สราง
จิตสํานึกให
ประชาชนในชุมชน
มีสวนรวมในการ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 
- พัฒนา เพ่ือลด
ปญหาสังคม
รวมกัน 
- พัฒนาระบบ 
การคมนาคม การ
ขนสง การ
สาธารณูปโภค 
และ  
สาธารณูปการ    
- พัฒนา  สงเสริม
การบริหารการ
จัดการ  ดาน
บําบัดนํ้าเสีย  การ
กําจัดขยะมูลฝอย  
ส่ิงปฏิกูล การ
จัดการส่ิงแวดลอม
และมลพิษตาง  ๆ
 

ตลอด 4 ป 
..72 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอด 4 ป 
.85.โครงการ 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

- พัฒนาสรางเครือขาย
อาสาสมัครปองกันภยัฝาย
พลเรือน 
- พัฒนา สรางจิตสํานึกให
ประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมในการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 
- พัฒนา เพ่ือลดปญหา
สังคมรวมกัน 
 
 
 
- พัฒนาระบบ การ
คมนาคม การขนสง การ
ส า ธ า ร ณูป โ ภ ค  แ ล ะ  
สาธารณูปการ    
- พัฒนา  สงเสริมการ
บริหารการจัดการ  ดาน
บําบัดนํ้าเสีย  การกําจัด
ขยะ มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 
การจัดการส่ิงแวดลอม
และมลพิษตาง  ๆ
 

มากกวารอย
ละ...80 ข้ึน
ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มากกวารอย
ละ...80 ข้ึน
ไป 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 

เทศบาล
ตําบลวังกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาล
ตําบลวังกะ 

 
 
 

แบบ ยท03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   
1.2แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.3 แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน 

 
 
 
 
5 
 
2 
 

 
 
 
 

1,000,000 
 

24,000 

 
 
 
 
6 
 
2 

 
 
 
 

1,500,000 
 

24,000 

 
 
 
 

6 
 

2 

 
 
 
 

1,500,000 
 

24,000 

 
 
 
 
6 
 
2 

 
 
 
 

1,500,000 
 

24,000 

 
 
 
 

23 
 

8 

 
 
 
 

5,500,000 
 

96,000 

รวม 7 1,024,000 8 1,524,000 8 1,524,000 8 1,524,000 31 5,596,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07/01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2.ยุทธศาสตรดานคุณภาพ
ชีวิต สังคมฐานความรูและ
สิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนา
อยู2.1 แผนงาน บริหาร
ทั่วไป 
2.2 แผนงาน การศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.3 แผนงาน สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 
2.5  แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
1 
 

20 
 
6 
 
3 
8 
 
 

 
 
 

30,000 
 

914,100 
 

1,110,000 
 

220,000 
520,000 

 
 

 
 
 
2 
 

20 
 
7 
 
3 
8 
 
 

 
 
 

40,000 
 

919,500 
 

1,134,000 
 

220,000 
520,000 

 
 

 
 
 

3 
 

20 
 

7 
 

3 
8 
 
 

 
 
 

40,000 
 

919,500 
 

1,134,000 
 

220,000 
520,000 

 

 
 
 
3 
 

19 
 
7 
 
3 
8 
 

 
 
 

40,000 
 

916,500 
 

1,134,000 
 

220,000 
520,000 

 

 
 
 

7 
 

80 
 

27 
 

12 
32 

 
 
 

150,000 
 

3,672,600 
 

4,512,000 
 

880,000 
2,080,000 

รวม 37 2,794,100 40 2,833,500 41 2,833,500 40 2,830,500 160 11,294,600 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07/01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3.1 แผนงาน  บริหาร
ทั่วไป 
3.2 แผนงาน  สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

10 
5 
 
 

 
 
 
 

762,000 
120,000 

 
 
 
 

10 
5 
 
 

 
 
 
 

762,000 
120,000 

 
 
 
 

10 
5 
 

 
 
 
 

762,000 
120,000 

 
 
 
 

10 
5 
 

 
 
 
 

762,000 
120,000 

 
 
 
 

40 
20 

 
 
 
 

3,048,000 
480,000 

รวม 15 882,0000 15 882,0000 15 882,0000 15 882,0000 60 3,528,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07/01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.ยุทธศาสตรดานการ
สงเสริมประชาธปิไตยและ
ความมั่นคง 
4.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
4.2 แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน 
4.3 แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.4 แผนงาน สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
 
4 
4 
 
7 
 
3 
 

 
 

420,000 
295,000 

 
1,485,000 

 
410,000 

 

 
 
4 
4 
 
7 
 
3 
 

 
 

420,000 
295,000 

 
1,485,000 

 
410,000 

 

 
 
4 
4 
 
7 
 
3 
 

 
 

420,000 
295,000 

 
1,485,000 

 
410,000 

 

 
 
4 
4 
 
7 
 
3 
 

 
 

420,000 
295,000 

 
1,485,000 

 
410,000 

 

 
 

16 
16 
 

28 
 

12 
 

 
 

1,680,000 
1,180,000 

 
5,940,000 

 
1,640,000 

 

รวม 18 2,610,000 18 2,610,000 18 2,610,000 18 2,610,000 72 10,440,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน 
5.1แผนงาน บริหารทั่วไป 
5.2แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน 
5.3แผนงาน การศึกษา 
5.4แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
5.5แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 
- 
 
 
1 
8 
 
4 
 

 
 
- 
- 
 
 

900,000 
12,383,000 

 
270,000 

 
 
 
1 
 
 
1 
15 
 
4 

 
 
 

180,000 
 
 

100,000 
16,800,000 

 
320,000 

 
 
1 
- 
 
 
- 

14 
 
4 

 
 

100,000 
- 
 
 
- 

13,400,000 
 

320,000 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 

20 
 
4 

 
 
- 
- 
 
 
- 

63,500,000 
 

320,000 

 
 
1 
1 
 
 
2 
57 
 

15 

 
 

100,000 
180,000 

 
 

1,000,000 
106,083,000 

 
1,230,000 

รวม 12 13,553,000 21 17,400,000 19 13,820,000 24 63,820,000 76 108,593,000 
รวมทั้งสิ้น 89 28,801,100 102 33,187,500 101 29,607,500 105 79,604,500 399 30,858,600 
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แผนพัฒนทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

ของเทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบรุ ี

 
สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ
2.บัญชโีครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
 1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   
    1.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันข้ึนป
ใหม 

-เพ่ือใหประชาชนและ
นักทองเท่ียวไดรวมทําบุญ
ตักบาตรในวันข้ึนปใหม 

จัดกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรชวงเทศกาลปใหม 1 
คร้ัง 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ทําบุญตัก
บาตรตอน
เชา1คร้ัง 

ประชาชนไดรวม

ทําบุญตักบาตร 
สํานักปลัด 

2 
 

โครงการจัดทําส่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวรองรับ
ทองถ่ิน4.0ในอําเภอ
สังขละบุรี 

-เพ่ือประชาสัมพันธ
เผยแพรการทองเท่ียวของ
อําเภอสังขละบุรีและสราง
รายไดใหกับชุมชน 

ผลิตส่ือประชาสัมพันธใน
รูปแบบตางๆ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- มีส่ือ
ประชาสัมพัน
ธการ
ทองเท่ียว 

นักทองเท่ียวเพ่ิมมาก

ข้ึน และประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิมมาก

ข้ึน 

สํานักปลัด 

3 
 

โครงการสงเสริม
พัฒนาการทองเท่ียว
(ถนนคนเดินเทศบาล
ตําบลวังกะ) 

-เพ่ือแสดงวิถีชีวิตของกลุม
ชาติพันธุ และเผยแพร
ศิลปะวัฒนธรรม และการ
ทองเท่ียวของอําเภอสังข
ละบุรี 

จัดกิจกรรมถนนคนเดินป
ละ1คร้ัง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- มีกิจกรรม
ถนนคนเดินป
ละ1คร้ัง 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

รายไดเพ่ิมข้ึนและมี

เวทีสําหรับการแสดง

วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
 1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   
    1.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 
 

โครงการสงเสริม
พัฒนาการทองเท่ียว
ถนนสายวัฒนธรรม 
ชาวไทย-รามัญ 

-เพ่ือแสดงวิถีชีวิตของ
กลุมชาติพันธุ และ
เผยแพร
ศิลปะวัฒนธรรม และ
การทองเท่ียวของอําเภอ
สังขละบุร ี

จัดกิจกรรมถนนคนเดิน
ปละ1ครั้ง 

- 500,000.- 500,000.- 500,000.- มีกิจกรรม
ถนนคนเดิน
ปละ1ครั้ง 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

รายไดเพ่ิมข้ึนและมี

เวทีสําหรับการ

แสดงวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

5 
 

โครงการอบรมการ
ใหบริการการ
ทองเท่ียวพรอมศึกษา
ดูงาน 

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ
ผูประกอบการการ
ทองเท่ียว 

อบรมใหความรู
ผูประกอบการเก่ียวกับ
การใหบริการการ
ทองเท่ียวและศึกษาดู
งาน 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- จํานวน 1 
โครงการ 

ผูเขารับการอบรมมี

ความรูและสามารถ

บริการงานดานการ

ทองเท่ียวไดถูกวิธี 

สํานักปลัด 

6 
 

โครงการอบรม
มัคคุเทศกทองถ่ิน 

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ
มัคคุเทศกดานขอมูล
แหลงทองเท่ียวและการ
บริการ 

เยาวชน ประชาชน 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- จํานวน 1 
โครงการ 

ผูเขารับการอบรมมี
ศักยภาพใหกับ
มัคคุเทศกดานขอมูล
แหลงทองเท่ียวและ
การบริการ 

สํานักปลัด 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
 1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   
    1.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการต้ังจุดตรวจป
ใหมและจุดบริการ 

-เพ่ือมีจุดตรวจรวม
และจุดบริการสําหรับ
บริการนักทองเท่ียว
ชวงเทศกาลปใหม 

มีจุดตรวจบริการ
จํานวน 1 แหง 

12,000.- 12,000.- 12,000.- 12,000.- มีจุดตรวจ
บริการ
จํานวน 1 
แหง 

สามารถลดอุบัติเหตุ

และใหบริการแก

นักทองเท่ียวได 

สํานักปลัด 

(ปองกัน) 

2. โครงการต้ังจุดตรวจ
วันสงกรานตและจุด
บริการ 

-เพ่ือมีจุดตรวจรวม
และจุดบริการสําหรับ
บริการนักทองเท่ียว
ชวงเทศกาลสงกรานต 

มีจุดตรวจบริการ
จํานวน 1 แหง 

12,000.- 12,000.- 12,000.- 12,000.- มีจุดตรวจ
บริการ
จํานวน 1 
แหง 

สามารถลดอุบัติเหตุ

และใหบริการแก

นักทองเท่ียวได 

สํานักปลัด 

(ปองกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลนาอยู เพ่ือใหเทศบาลมีความ
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยนาอยู 

เทศบาลสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย 

- 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ประทับใจ
เม่ือมา
เทศบาล
ตําบลวังกะ 

ประชาชนประทับใจ
เม่ือมาใชบริการ 

สํานักปลัด 

2 
 

โครงการฝกอบรมเด็ก
เยาวชน ประชาชนเพ่ือ
พิทักษส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหเกิดการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 
โครงการ 

ประชาชน เยาวชน
เกิดการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.2 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมและศึกษาดูงาน
ของครูผูดูแลเด็ก 
ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาลและ
กรรมการบริหาร     
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปด
ประตูสูอาเซียน (ศพด.) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ผูดูแลเด็กใหมีทักษะและ
ความพรอมตอการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ครูผูดูแลเด็กผูบริหาร พนักงาน
เทศบาลและกรรมการบริหาร     
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการอบ
รบปละ1ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ครูผูดูแลเด็ก
ผูบริหาร 
พนักงาน
เทศบาลและ
กรรมการบริหา
ร     ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรูมากข้ึน 

สามารถนําความรูท่ี
ไดไปศึกษาดูงาน
นํามาปรับใชกับ 
ศพด.ทต.วังกะ ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2. โครงการออมวันละนิด
เพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง
(ศพด.)ศพด.วัดศรี
5,000,อนุบาล3,000,
วัดวังก 1,000 ไหลนํ้า
3,000 

เพ่ือใหเด็กเล็กรูคุณคา
ของเงินและรูจักการ
ออม 

เด็กเล็กในศูนย 4 ศูนยไดรูจัก
การออม 

12,000 12,000 12,000 12,000 จบเทอมเด็ก
มีเงินฝาก 

เด็กรูจักการออม 
และเห็นคุณคาของ
การออมเงิน 

สํานักปลัด 

3. โครงการวันเด็กแหงชาติ
(ศพด.) 

เพ่ือใหเด็กไดมีกิจกรรม
สําหรับวันเด็ก 

เด็กในเขตเทศบาลตําบลวังกะ 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเขารวม
จํานวน200
คน 

เด็ก ไๆดรวมกันเลน 
รวมการแสดงออก
เน่ืองในวันเด็ก 

สํานักปลัด 

4. โครงการโตไปไมโกง
(ศพด.) วัดศรี 3,000,
บานไหลนํ้า 3,000,
อนุบาล 3,000 ,วัดวังก 
1,000 

เพ่ือใหเด็กมีความ
ตระหนักถึงผลเสียจาก
การทุจริต การคดโกง 

สอนใหเด็กไดรูจักการไมทุจรติ 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กในศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กท้ังหมด 

เด็กไดเรียนรูและ
ทราบผลอันตรายตอ
การทุจริต คดโกง 

สํานักปลัด 

 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.2 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการรักษ
ส่ิงแวดลอม(ศพด.)วัดศรี 
0  วัดวังก1,000 บาน
ไหลนํ้า 0 ,อนุบาล 
3,000 

เพ่ือปลูกฝงเด็กใหมี
ความรักตอส่ิงแวดลอม 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กมี
กิจกรรมกรรมท่ีปลูกฝงการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

4,000 4,000 4,000 4,000 เด็กท้ังหมด
ใน ศพด. 

เด็กไดรูจักการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

6. โครงการปฐมนิเทศ
ประชุมผูปกครอง(ศพด.)
วัดศร1ี,000 บานไหล
นํ้า1,000 ,อนุบาล 
1,000 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมีการประสาน
ความรวมมือกับ
ผูปกครองเด็ก 

จัดการประชุมนิเทศนเด็กเล็กตน
ปการศึกษาและประชุม
ผูปกครองอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

3,000 - - - ผูปกครอง
เด็ก 

เกิดการประสาน
ความรวมมือกับ
ชุมชนและผูปกครอง 

สํานักปลัด 

7. โครงการจัดซ้ือส่ือการ
เรียนการสอน ศพด.4 
ศูนย (ศพด.วัดศรี 168,300 

บานไหลนํ้า 68,000,อนุบาล 56,100,
วัดวังก 197,200) 

เพ่ือใหเด็กเล็กมีอุปกรณ
ส่ือการเรียนการสอน
สําหรับเด็ก 

มีอุปกรณสําหรับสอนเด็กใน
หองเรียนและนอกหองเรียน 

484,600 490,000 490,000 490,000 เด็กมี
อุปกรณการ
เรียนท่ี
พรอม 

เกิดความรูและ
สงเสริมทักษะใหกับ
ใหกับเด็ก 

สํานักปลัด 

8. โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนาอยู ศพด.วัดศรี 
10,000  บานไหลนํ้า 
10,000 ,อนุบาล 10,000 ,
วัดวังก10,000 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวดลอมท่ีดี 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวังกะ ท้ัง 4 ศูนย 

40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
สะอาดและ
นาอยู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
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 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
   2.2 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9. โครงการวิทยาศาสตรนารู
(ศพด.วัดวังก) 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับวิทยาศาสตร 

เด็กมีความรูเก่ียวกับตนเองและส่ิง
ตางๆรอบตัว 

1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กมีความรู
เกี่ยวกบั
ส่ิงของตางๆ
รอบตัว 

เด็กมีกิจกรรมการ
เรียนรูเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร 
ประกอบการเรียนรู 

สํานักปลัด 

10. โครงการศึกษาเสริม
ประสบการณเด็กเล็ก
(ศพด.วัดวังก) 

สงเสริมใหเด็กเล็กไดทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานท่ีเพ่ือเสริม
ประสบการณการเรียนรู 

เด็กในศูนยไดทัศนศึกษาเรียนรู
นอกสถานท่ีอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

4,000 4,000 4,000 4,000 นักเรียนไดทํา
กิจกรรมนอก
สถานท่ี 

เด็กเล็กไดศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี
เพ่ือเสริม
ประสบการณการ 

สํานักปลัด 

11. โครงการคัดแยกขยะ 
(ศพด.วัดวังก) 

เพ่ือใหเด็กได เรียนรูการ
คัดแยกขยะไดอยาง
ปลอดภัย 

เด็กสามารถคัดแยกขยะไดดวย
ตนเอง 

2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กเล็กใน 
ศพด. 

เด็กสามารถคัดแยก
ขยะไดดวยตนเอง 

สํานักปลัด 

12. โครงการเย่ียมบานเด็ก
นักเรียน(ศพด.วัดวังก) 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรูถึงอุปสรรคปญหาท่ี
แทจริงของเด็ก 

เย่ียมบานเด็กนักเรียนตามชุมชน
ตางๆ 

2,000 2,000 2,000 2,000 เย่ียมบาน
นักเรียนครบ
ทุกหลัง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
รูถึงอุปสรรคปญหาท่ี
แทจริงของเด็ก 

สํานักปลัด 

13 
 

โครงการหนูนอยรอบรูสู
อาเซียน(วัดวังก1,000) 

สงเสริมใหเด็กมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับ
อาเซียน 

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กมีความ
เขาใจเกี่ยวกับ
อาเซียน 

เด็กมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับอาเซียน 

สํานักปลัด 

14. โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯปลอดภัยปลอดโรค
สงเสริมไอโอดีนสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพ 
(วัดวังก ) 

สงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและสงเสริมให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการ
จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขนิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี
ดีใหแกเด็กเล็ก 

จัดซ้ืออุปกรณของใชสวนตัว
สําหรับเด็ก เชนผาขนหนู แปลงสี
ฟน แกวนํ้า ฯลฯ 

28,000 28,000 28,000 28,000 เด็กมีสุขภาพ
ท่ีดี สมบูรณ 

เด็กมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพ 

สํานักปลัด 

 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.2 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15. โครงการสายใยรักจากลูก
ถึงแม พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย ศพด.วัดศรี 2,000 บาน
ไหลนํ้า 2,000,อนุบาล 2,000,
วัดวังก 3,000 

เพ่ือใหเด็กและมารดาไดมี
กิจกรรมรวมกันในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กและมารดามีความรักใหกัน 9,000 9,000 9,000 9,000 เด็กและ
มารดาใน 
ศพด. 

เด็กไดรูจักความ
กตัญู กตเวที คา
นํ้านมของแม 

สํานักปลัด 

16. โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและทันตสุขภาพ
(ศพด.วัดศรี 2,000 บานไหลนํ้า 
2,000 ,อนุบาล 2,000   

เพ่ือใหเด็กเล็กมีอนามัย
ดานทันตสุขภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังกะ ท้ัง 4 ศูนย 

6,000 6,000 6,000 6,000 เด็กมีสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ 

เด็กเล็กมีสุขภาพปาก
และฟนท่ีสมบูรณ
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

17. โครงการสงเสริมศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กมีเด็ก
นักเรียนมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความอดทนและ
มีความเพียรในการสอน 

ครูผูดูแลเด็ก และพนักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 1กิจกรรม ผูดูแลเด็กมีคุณธรรม 
มีความอดทน และมี
ความเพียรในการสอน 

สํานักปลัด 

18. โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมในทองถ่ิน
(ศพด.วัดวังก) 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
มีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ในการทําขาวแช 

จัดซ้ือวัตถุดิบในการทําขาวแช 2,500 2,500 2,500 2,500 1กิจกรรม เด็กรูจักการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

19. โครงการกีฬานันทนาการ
สานสัมพันธ (กีฬา ศพด.) 

เพ่ือสรางความสามัคคี
ระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง4ศูนย 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดแขงขัน
กีฬาจํานวน 
1 คร้ัง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความสามัคคี มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูกัน 

 

20. โครงการสงเสริมเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมี
การเรยีนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวังกะ ท้ัง 4 ศูนย 

40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กไดมีการเรียนรู
และมีประสบการณ 

สํานักปลัด 

 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมสงเสริม
การเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม,โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ,
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชเสาวนียและปด
ทองหลังพระ ฯลฯ 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจ พอเพียง 
สนับสนุนการแกไข
ปญหาความยากจนดวย
กระบวนการเรียนรู
การเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม 

อบรมใหความรูเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เก่ียวกับการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม 

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน 
สามารถดําเนิน
กิจกรรมทาง
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม 

สํานักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนอาชีพ
ของชุมชนในเขตเทศบาล 

เพ่ือใหเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดมีอาชีพเสริมมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

อบรมอาชีพใหเด็ก,เยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาลใหมี
รายไดเสริมอยางนอย 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
รายไดเสริม 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีอาชีพ
เสริมมีรายไดเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สํานักปลัด 

3 โครงการจิตอาสารักษสังข
ละบุรี 

เพ่ือสงเสริมใหมีกลุมจิต
อาสาในการดูแลชุมชน
ของตนเองใหมีความ
สะอาด เปนเมืองสวยงาม
นาอยู 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีกลุมจิต
อาสาเพ่ือ
ดูแลชุมชน
ของตนเอง
จํานวน ๑ 
กลุม 

เกิดการดูแลชุมชน
ของตนเองใหสะอาด 
นาอยู ใหเปนเมือง
ทองเท่ียว 

สํานักปลัด 

4 โครงการศูนยเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน(ชมรม
ผูสูงอายุ) 

เพ่ือมีไวเลาประวัติความ
เปนมาและเปนศูนยการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหแกเยาวชน ประชาชน 

จัดต้ังศูนยเรียนรู ภูมิหลัง วิถีชีวิต
ทองถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 
ศูนย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ิน
และมีแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ผู
พิการและผูดอยโอกาส
และศึกษาดูงาน 

เพ่ือเสรมิสรางศักยภาพ
และเพ่ิมขีด
ความสามารถใหกับคน
สูงอายุ,พิการและ
ผูดอยโอกาส 

จัดอบรมผูสูงอายุ,ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล 1 
ครั้ง 

450,000 450,000 450,000 450,000 ระดับ
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุดี
ข้ึน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการและ
ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลใหดีข้ึน 

สํานักปลัด 

6 โครงการสนับสนุน
พัฒนาองคกรสตร ี

เพ่ือใหสตรมีีบทบาท
มากข้ึนในในสังคม 

สตรภีายในเขตเทศบาลตําบลวัง
กะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 สตรมีี
บทบาทมาก
ย่ิงข้ึน 

สตรมีีบทบาทมาก
ย่ิงข้ึนในสังคม 

สํานักปลัด 

7 โครงการสงเสริม
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลวังกะ 

เพ่ือใหมีศูนยสําหรับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

มีศูนยอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
จํานวน ๑ ศูนย 

- 24,000 24,000 24,000 ศูนยฯ
จํานวน๑ 
ศูนย 

ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและมี
รายได 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.4 แผนงาน สาธารณสุข 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและควบคุมโรค
ตามฤดูกาล  (รวมกับปศุ
สัตวอําเภอ,โรงพยาบาล
สังขละบุรี ,สาธารณสุข
อําเภอ ,หนวยควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลง  
) 

เพ่ือฉีดยาปองกันและ
กําจัดสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลและ โรคอ่ืนๆท่ี
เกิดจากแมลงเปนพาหะ 

จัดโครงการปองกันโรคพิษสุนัข
บาและควบคุมโรคตามฤดูกาล 
1 ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนโรค
ลดลงสุนัข
จรจัดลดลง 

ประขาชนนําสุนัขมา
รับการฉีดวัคซีน
ปองกันพิษสุนัขบา 
รอยละ 90 ของ
สุนัขท้ังหมด และ
ควบคุมโรคท่ีกิดจาก
แมลง 

กองชาง 

2 โครงการรณรงคและ
ปองกันโรคไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออกและมีการ
ประชาสัมพันธให
ประชาชน 

เดินรณรงค ประชาสัมพันธ และ
กําจัดลูกนํ้าในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ลูกนํ้า
นอยลง 

ประชาชนทราบและ
สามารถปองกันจาก
โรคไขเลือดออก 

กองชาง 

3 โครงการอบรมใหความรู
ดานสุขาภบิาลแก
ผูประกอบการคาใน
ตลาดสดเทศบาล 

เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว
ท่ีเขามาในเขตเทศบาล
ใหไดรับความปลอดภัย
ในดานอาหารและการ
บริการ 

อบรมใหความรูแก
ผูประกอบการคาในตลาดสด
เทศบาลจํานวน  50  คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
จํานวน ๕๐ 
คน 

เพ่ือใหนักทองเท่ียว
ไดประทับใจเลือก
ซ้ืออาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมพัฒนา
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม และการ
ทองเท่ียว(ประเพณีลอย
กระทง) 

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี 

จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง จํานวน 1 โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ไดอนุรักษ
สืบสาน
ประเพณี 

อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามไว 

สํานักปลัด 

2. โครงการสงเสริมพัฒนา
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม และการ
ทองเท่ียว(ประเพณี
สงกรานต) 

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี 

จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต จํานวน 1 โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ไดอนุรักษ
สืบสาน
ประเพณี 

อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามไว 

สํานักปลัด 

3. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตาม
ประเพณึ ผูกขอมือเดือน
เกา 

เพ่ืออนุรักษประเพณีวัฒ
ธนธรรมของชาวไทย-
เช้ือสายกะเหรี่ยงของ
ชาวไทย-รามัญ 

จัดกิจกรรมตามประเพณีของ
ชาวไทยเช้ือสายกะเหรีย่งของ
ชาวไทย-รามัญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ไดอนุรักษ
สืบสาน
ประเพณี 

อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามไว 

สํานักปลัด 

4. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตาม
ประเพณึลอยเรือ
สะเดาะเคราะห 

เพ่ืออนุรักษประเพณีวัฒ
ธนธรรมของชาวไทย-
เช้ือสายกะเหรี่ยงของ
ชาวไทย-รามัญ 

จัดกิจกรรมตามประเพณีของ
ชาวไทยเช้ือสายกะเหรีย่งของ
ชาวไทย-รามัญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ไดอนุรักษ
สืบสาน
ประเพณี 

อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามไว 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการแตงกายชุด
ประจําถ่ินทุกวันศุกร
(ของพนักงาน) 

เพ่ืออนุรักษชุดประจํา
ทองถ่ิน 

ขาราช พนักงาน ลูกจาง ไดแตง
กายชุดประจําทองถ่ิน 

5,000 5,000 5,000 5,000 แตงกายชุด
ประจํา
ทองถ่ินทุก
วันศุกร 

มีการอนุรักษชุด
ประจําถ่ิน 

สํานักปลัด 

6. โครงการวันวิสาขบูชา 
(ทุกศูนย) 

สงเสริมใหเด็กไดมีสวน
รวมในกิจกรรมวันวิ
สาขบูชา 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กรวม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กใน ศพด.
ทุกคน 

เด็กไดมีกิจกรรม
รวมกันในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

สํานักปลัด 

7. โครงการวันมาฆบูชา 
(ทุกศูนย) 

สงเสริมใหเด็กไดมีสวน
รวมในกิจกรรมวันวัน
มาฆบูชา 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กรวม
กิจกรรมวันมาฆบูชา 

5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กใน ศพด.
ทุกคน 

เด็กไดมีกิจกรรม
รวมกันในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

สํานักปลัด 

8. โครงการอนุรักษวัน
อาสาฬหบูชา  (ทุกศูนย) 

สงเสริมใหเด็กไดมีสวน
รวมในกิจกรรมวันวิ
อาสาฬหบูชา 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กรวม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กใน ศพด.
ทุกคน 

เด็กไดมีกิจกรรม
รวมกันในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

สํานักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบผ.01 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    3.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

เพ่ือใหมีเครื่องมือ
สารสนเทศใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เทศบาลมีระบบสารสนเทศใน
การบันทึกขอมูลและบริการ
อินเตอรเนต 

100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบ
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 

มีเครื่องระบบ
สารสนเทศใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดอบรมให
ความรูแกคณะกรรมการ
การจัดซ้ือจัดจางและ
ประชาชน 

เพ่ือใหความรูแกผูแทน
ประชาชนท่ีเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จาง 

อบรมผูแทนประชาชนท่ีเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 อบรม
จํานวน1
ครั้ง 

คณะกรรมการมี
ความรูท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจาง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    3.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน 
เทศบาลตําบลวังกะ 

เพ่ือใหบุคลากรของ
เทศบาลไดเพ่ือนํามา
ปรับปรุงและบริหารงาน
ไดถูกตอง 

จัดอบรมคณะผูบริหาร สมาชิก 
พนักงานและลูกจางเทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 ทํางานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

บุคลากรไดนํามา
ปรับปรุง การทํางาน
และบริหารงานได
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได 

เพ่ือใหพนักงานจัดเก็บ
รายไดมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดอบรมจํานวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

พนักงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ข้ึนในการปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

5 โครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
ความรูใหกับผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูบริหารและ
สมาชิกสภามี
ความรูเพ่ิม
มากข้ึน 

ผูบริหาร และสมาชิก
สภาสามารถ
ปฎิบัติงานไดถูกตอง 

สํานักปลัด 

6 โครงการอบรมใหความรู
ดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมพนักงาน
เทศบาลตําบลวังกะ 

เพ่ือพัฒนาความรูดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม
พนักงานและลูกจางของ
เทศบาล 

จัดอบรม 1คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดอบรม1
โครงการ 

ทํางานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

7 โครงการศูนยคุมครองสิทธิ
และชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน 

เพ่ือลดรายจายในการ
เดินทางไปติดตอเจาหนาท่ี 
สํานักงานอัยการจังหวัด
ทองผาภูมิ 

ฝกอบรมใหความรูเครือขายศูนย
ไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาท 
จํานวน 1 คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จัดอบรม 1
โครงการ 

ลดรายจายในการ
เดินทางไปติดตอ
เจาหนาท่ี สํานักงาน
อัยการจังหวัดทองผาภู
มิไดความรูในการ
ฝกอบรม 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมใหความรู
ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของประชาชน พ.ศ.
2540 

เพ่ือมีความรูในกฎหมาย
เปดเผยขอมูลใหพนักงาน
ไดรับทราบ 

จัดอบรมจํานวน 1 คร้ังใหกับ
พนักงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถนํา
กฎหมายมาใช
ในการทํางาน
ถูกตอง 

พนักงานมีความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายในชีวิตระจํา
วัน 

สํานักปลัด 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    3.1 แผนงาน  บริหารทัว่ไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

เพ่ือใหพนักงานบริการ
ประชาชนโดยลดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการให
นอยลง 

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 50,000 50,000 50,000 50,000 ทํางานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

บุคลากรไดนํามา
ปรับปรุง การทํางาน
และบริหารงานได
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

10 โครงการพนักงานดีเดน เพ่ือใหพนักงานมีความ
ภูมิใจในการปฏิบัติ
ราชการ มีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติ
ราชการ และเปนขวัญ
กําลังใจใหพนักงาน 

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 2,000 2,000 2,000 2,000 ทํางานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   3.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําป 
2561 

พ่ือใชสําหรับเปนขอมูล
ในการพัฒนาทองถ่ินใน
ดานตาง ไๆดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดเก็บขอมูลจํานวน 2,000 
ครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดเก็บ
ขอมูล
จํานวน 
2,000 
ครัวเรือน 

จัดเก็บขอมูลเพ่ือ
เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดทํา
ประชาคม และแผน
ชุมชนเทศบาลตําบลวัง
กะ 

เพ่ือใหประชาชนไดรวม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 

จัดทําประชาคม จํานวน ๓ 
หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 รับความ
คิดเห็นเปน
โครงการ
ตาง  ๆ

ประชาชนไดมีเวที
สําหรับแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเคราะหผูสูง
วัย ใสใจ ผูดอยโอกาส
และคนไรท่ีพ่ึง 

เพ่ือชวยเหลือและสราง
กําลังใจแกผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยติดเตียง 
ผูดอยโอกาส และคนไร
ท่ีพ่ึง 

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเตียง 
ผูดอยโอกาส และคนไรท่ีพ่ึง 

10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

คุณภาพชีวิตสูงอายุ 
ผูพิการ ผูปวยติด
เตียง ผูดอยโอกาส 
และคนไรท่ีพ่ึงดีข้ึน 

สํานักปลัด 

4 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชนดาน
สวัสดิการและสังคม 
นอกสถานท่ี 

เพ่ือจัดอบรมเพ่ิม
ศักยภาพใหกับพนักงาน
ในการออกบริการนอก
สถานท่ี 

พนักงานมีศักยภาพมากข้ึน 10,000 10,000 10,000 10,000 1โครงการ ออกปฏิบัติงานดาน
สวัสดิการและสังคม
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

5. โครงการเทศบาล
เคล่ือนท่ี 

เพ่ือออกบริการ
ประชาชนนอกพ้ืนท่ี 

ออกบริการนอกพ้ืนท่ี 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 1โครงการ ประชาชนไดรับ
บริการนอกพ้ืนท่ี 

สํานักปลัด 

 

แบบผ.01 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานสังคม 
 4.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง 
   4.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร(สส.)การเลือกต้ัง
สมาชิกวุฒิสภา(สว.)การ
เลือกต้ังนายกเทศมนตรี
ตําบลวังกะและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลวังกะ 
และการลงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
สนับสนุนการจัดการ
เลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร(สส.)และสมาชิก
วุฒิสภา(สว.)เพ่ือเปน
คาใชจายในการเลือกต้ัง
และคาตอบแทน
เจาหนาท่ีในการเลือกต้ัง
และการเลือกต้ังซอม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลวังกะหรือผูบริหาร
และการลงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญ 

สนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร(สส.)
และการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา
(สว.)การเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีตําบลวังกะ 
จํานวน ๑ คน และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลวังกะ จํานวน๑๒ 
คน หรือการเลือกต้ังซอมและ
การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จัดการ
เลือกต้ัง 
และลง
ประชามติ 

ทําใหมีงบประมาณ
สําหรับสนับสนุน
จัดการเลือกต้ัง(สส.)
และการเลือกต้ัง
(สว.)มีงบประมาณ
ไวใชสําหรับการ
เลือกต้ังและการ
เลือกต้ังซอมสมาชิก
สภาเทศบาลตําบล
วังกะและผูบริหาร
ทองถ่ินและการลง
ประชามติราง
รัฐธรรมนูญ 

สํานักปลัด 

 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานสังคม 
 4.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง 
    4.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. โครงการอบรมใหความรู
เครือขายตอตานการ
ปองกันการทุจริต
คอรรัปช่ัน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความรูแกเครือขาย
ตอตานการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน 

เด็กและเยาวชนประชาชน 
พนักงานเทศบาล ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ลดการ
ทุจริต 

เครือขายมีความรูมี
ประสิทธิภาพ
สามารถเปนตนแบบ
ของการลดการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน 

สํานักปลัด 

3. โครงการศูนยเครือขาย
ตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน 

มีศูนยสําหรับเครือขาย
การปองกันการทุจริต
คอรรัปช่ัน 

เด็กและเยาวชนประชาชน 
พนักงานเทศบาล ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย
เครือขายฯ 

มีศูนยเครือขายฯ
จํานวน 1 ศูนย 

สํานักปลัด 

4. โครงการงศูนยเรียนรู
การเมืองการปกครอง
ทองถ่ิน เศรษฐกิจ
พอเพียง การทองเท่ียว
และวัฒนธรรม 

เพ่ือมีศูนยเรียนรู
การเมืองการปกครอง
ทองถ่ิน เศรษฐกิจ
พอเพียง การทองเท่ียว
และวัฒนธรรม 

จัดต้ังศูนยฯจํานวน 1 ศูนย 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดต้ังศูนยฯ
จํานวน 1 
ศูนย 

มีศูนยเรียนรูเพ่ือ
เผยแพรวัฒนธรรม 
การเมืองการ
ปกครองทองถ่ิน 
การทองเท่ียว ให
ประชาชนท่ัวไปได
ศึกษา 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานสังคม 
 4.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง 
    4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการอบรมอปพร./
ทบทวนและศึกษาดูงาน
สมาชิกอปพร เทศบาล
ตําบลวังกะ 

  เพ่ือฝกทบทวนและ
สรางความสามัคคี
ตลอดจนสรางขวัญ
กําลังใจใหกับสมาชิก 
อปพร.ท่ีปฏิบัติงาน 

จัดโครงการอบรมอปพร./
ทบทวนและศึกษาดูงาน สมาชิก
อปพรเทศบาลตําบลวังกะ 1  
ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จัดอบรม
และศึกษาดู
งาน1ครั้ง 

อปพร.มีศักยภาพ
พรอมปฎิบัติงาน
และมีความสามัคคี
ในกลุม 

สํานักปลัด 

2. โครงการเครือขาย
ปองกันภัยเทศบาล
ตําบลวังกะ 

เพ่ือจัดอบรมเครือขาย
ปองกันภัยเทศบาล
ตําบลวังกะ 

เด็กและเยาวชน 1 โรงเรียน 1 
ทีมปองกันภัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 1 โรงเรียน 
1 ทีม
ปองกันภัย 

มีเครือขายปองกัน
ภัยเพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

3. โครงการอบรมใหความรู
ดานการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมใหกับเจาหนาท่ี 
ประชาชน เด็กและเยาวชน 

35,000 35,000 35,000 35,000 1กิจกรรม เจาหนาท่ี ประชาชน 
เด็กและเยาวชนมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

4. โครงการปองกันภัยพิบัติ  
สู ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือเสรมิสรางศักยภาพ
บุคลากร/ชุมชนดานการ
จัดการภัยพิบัติใหมีขีด
ความสามารถมากข้ึน
เพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

สมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล
จัดใหมีการอบรมจํานวน ๑ ครั้ง
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 สมาชิก อป
พร.มีความ
พรอม
รองรับการ
เขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

บุคลากรมีศักยภาพ
และขีด
ความสามารถมาก
ข้ึน และสามรถ
จัดการภัยพิบัติตางๆ
ได 

สํานักปลัด 

 
 

แบบผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยทุธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทนุสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานสังคม 
 4.ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิประชาธปิไตยและความมั่นคง 
    4.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในโอกาศ
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 ก.ค. 

เพ่ือเปนการเทิดทูนพระเกียรติคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ขาราชการ ตํารวจ ทหาร
พนักงานทองถ่ิน สมาชิกสภา
เทศบาลประชาชนไดรวมแสดง
ความจงรักภกัดี 

400,000 400,000 400,000 400,000 ๑กิจกรรม ขาราชการประชาชนทุกหมู
เหลาไดรวมแสดงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัด 

2. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ท่ี9 

เพ่ือเปนการเทิดทูนพระเกียรติคุณ
ของสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

ขาราชการ ตํารวจ ทหาร
พนักงานทองถ่ิน สมาชิกสภา
เทศบาลประชาชนไดรวมแสดง
ความจงรักภกัดี 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๑กิจกรรม ขาราชการประชาชนทุกหมู
เหลาไดรวมแสดงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัด 

3. โครงการจัดงานถวายเพลิง
พระศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชและงานวันรัฐพิธี ราชพิธี 

เพ่ือมีงบประมาณสนับสนุนการจัด
งานวันรัฐพิธี ราชพิธี 

งานวันรัฐพิธี ราชพิธี 500,000 500,000 500,000 500,000 งานวันรัฐพิธี 
ราชพิธี 

มีงบประมาณสนับสนุนการ
จัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี 

สํานักปลัด 

4. โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ และสงเสริม
ความสมานฉันท 

เพ่ือรักษาสถาบันสําคัญของชาติ
และสงเสริมความสามัคคีในชุมชน 

จัดอบรม1คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดอบรม1
คร้ัง 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
ปกปองและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 

5. โครงการวันปยมหาราช เพ่ือเปนการแสดงความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรม1คร้ัง 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรม
1คร้ัง 

ประชาชนไดรวมวางพวง
มาลาในวันปยมหาราช 

สํานักปลัด 

6. โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน
เฉลิมพระเกียรติ (รวมงาน
แขงขันกีฬาสมเด็จพระ
นเรศวร) 

เพ่ือเปนการแสดงความความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

จัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม
1คร้ัง 

ประชาชนมีกิจกรรมรวมกัน
ในและไดสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 

7 โครงการจัดกิจกรรมวัน
คลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 
 

เพ่ือเปนการเทิดทูนพระเกียรติ และ
เปนวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 2. เปนวันชาติ และ 
3. เปนวันพอแหงชาติ 

ขาราชการ ทุกหมู พนักงาน
ทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล
ประชาชนไดรวมแสดงความ
จงรักภักดีตอชาติ ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

400,000 400,000 400,000 400,000 ๑กิจกรรม ขาราชการประชาชนทุกหมู
เหลาไดรวมแสดงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัด 

แบบผ.01 

http://campus.sanook.com/929004/
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานสังคม 
 4.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง 
    4.4 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดและโรคเอดส 

เพ่ือรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
และโรคเอดส 

จัดรณรงคเด็กและเยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนรูเทาทัน
ยาเสพติดและโรค
เอดส รูจักการ
ปองกันและหางไกล
ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

2. โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสานสัมพันธ 

เพ่ือสงเสริมใหชุมชนได
ออกกําลังกายและสราง
ความสามัคคีในชุมชน 

จัดการแขงขันฟุตบอลประชาชน
ในทองถ่ิน 

80,000 80,000 80,000 80,000 จัดกิจกรรม
แขงขัน
ฟุตบอล1
ครั้ง 

ชุมชนไดออกกําลัง
กายหางไกลยาเสพ
ติดและสรางความ
สามัคคีในชุมชน 

สํานักปลัด 

3. โครงการแขงขันกีฬา 
ตอตานยาเสพติด 
เทศบาลตําบลวังกะ 

เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ความรัก
ความสามัคคี ใหหางไกล
ยาเสพติด 

เด็กเยาวชนและประชาชนมี
ความรักสามัคคีในชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 
โครงการ 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีความรัก
สามัคคีในชุมชน 

สํานักปลัด 

 
 

 

 

 

 

แบบผ.01 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
    5.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
กอสรางหองเก็บพัสดุ 

เพ่ือเก็บเอกสาร วัสดุ 
ครุภณัฑตาง  ๆ

ปรับปรุง กอสรางหองเก็บ
เอกสาร 1 หอง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - มีท่ีเก็บ
เอกสารวัสดุ 
ครุภณัฑตาง
เปนระเบียบ
เรียบรอย 

มีท่ีเก็บเอกสารวัสดุ 
ครุภณัฑตางเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 
(คลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
    5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. กอสรางเสาสงวิทยุความ
สูงไมเกิน30เมตร  

เพ่ือมีเสาสงสัญญานวิทยุ
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

มีเสาวิทยุจํานวน 1 ตน - 180,000 - - เสาวิทยุ 1 
ตน 

มีการติดตอส่ือสาร
ทางวิทยุท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.3 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดภัย (ศพด.วัดวังก) 

เพ่ือใหอาคารมีความ
แข็งแรงปลอดภัยมาก
ย่ิงข้ึน 

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 อาคาร 

- 100,000 - - มีอาคารท่ี
แข็งแรง
ปลอดภัย 

อาคารมีความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก
มากย่ิงข้ึน 

กองชาง 

2. โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค(ศพด.วัด
ศร)ี 

เพ่ือใหอาคารมีความ
แข็งแรงปลอดภัยมาก
ย่ิงข้ึน 

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 อาคาร 

900,000 - - - มีอาคารท่ี
แข็งแรง
ปลอดภัย 

อาคารมีความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก
มากย่ิงข้ึน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการทาสีตีเสน
พรอมติดต้ังเครื่องหมาย
จราจร 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน และความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

ทาสีตีเสนจราจรและติดต้ัง
เครื่องหมายจราจรท้ังเขต
เทศบาล 

1,950,000 500,000 500,000 500,000 ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย
และ
ปลอดภัย 

มีความเปนระเบียบ
เรียบรอยบนทองถนน
และความปลอดภัยใน
ชีวิต 

กองชาง 

2. โครงการจัดซ้ือกระจก
โคงจราจร 

เพ่ือมีไวสําหรับความ
ปลอดภัยบนทองถนน 

ติดกระจกโคงจราจรตาม
โคงตางๆท่ีเปนจุดเส่ียง 

- - - 200,000 ลด
อุบัติเหตุ 

มีความปลอดภัยใน
การขับข่ีบนทองถนน 

กองชาง 

3. โครงการปรับปรุงภมิู
ทัศนเกาะกลางถนนอุตต
มานุสรณ 

เพ่ือความสวยงามและ
เปนเมืองนาอยู 

ปรับปรุงเกาะกลางถนนใน
เขตเทศบาล 

- 500,000 - - ความ
สวยงาม 

เกาะกลางถนนมีความ
สวยงาม เปนเมืองนา
อยู 

กองชาง 

4. โครงการกอสราง
บานพักสําหรับ
ขาราชการเทศบาล
ตําบลวังกะ 

เพ่ือใหขาราชการมี
บานพักท่ีเพียงพอและ
ปลอดภัย 

จํานวน 1 อาคาร - 3,000,000 - - หองพัก
เพียงพอ 

มีหองพักท่ีเพียงพอ
สําหรับขารชการและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5. หอกระจายเสียง หมูท่ี2 เพ่ือสําหรับ
ประชาสัมพันธ 

มีหอกระจายเสียง หมู2 
จํานวน 1 แหง 

- 3,000,000 - - จํานวน 1 
แหง 

มีหอกระจายเสียงเพ่ือ
ประชาสัมพันธท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. โครงการกอสรางทาง
เทาบริเวณตรงขาม ร.
ร.อนุบาลสังขละบุรี หมู
ท่ี 3 

เพ่ือใหผูสัญจรไปมามี
ทางเทาสําหรับเดินได
อยางปลอดภัย 

จํานวน 1 เสน - - - 1,500,000 จํานวน 1 
เสน 

ประชาชนผูใชทาง
เทามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัยสิน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัยสิน 

กองชาง 

7. โครงการกอสราง
ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล  หมูท่ี 3 

เพ่ือใหถูกสุขลักษณะ
และความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จํานวน ๑ แหง - - - 19,000,000 จํานวน ๑ 
แหง 

ตลาดสดเทศบาลมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ทางเขาเมรเุผาศพ
วัดวังกวิเวการาม หมูท่ี 
2 บานวังกะ 

เพ่ือมีถนนสัญจรไปมา
ทางเขาเมรุเผาศพ  

ถนน คสล.จํานวน 1 เสน - 2,000,000 - - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน
สัญจรและมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองชาง 
อบจ. 

9. โครงการกอสรางทาเรือ
บริเวณหลังเจดียพุทธค
ยา 

เพ่ือใหมีทาเทียบเรือ
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงแหง ฝง
บานวังกะหมู๒ 

จํานวน 1 แหง - - - 1,000,000 จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนมีทาเทียบ
เรือท่ีปลอดภัย 

กองชาง 

10. โครงการกอสรางสวน
สุขภาพฝงวัดวังกวิเวกา
ราม 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
สุขภาพสําหรับออก
กําลังกาย 

จํานวน 1 แหง - - - 2,000,000 จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกายและท่ี
พักผอน 

กองชาง 

11. โครงการกอสรางสนาม
กีฬาฝงวัดวังกวิเวการาม 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
สุขภาพสําหรับออก
กําลังกาย 

จํานวน 1 แหง - - - 5,000,000 จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกายและท่ี
พักผอน 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12. โครงการซอมแซมทาง
เทาในเขตเทศบาล 

เพ่ือซอมแซมทางเทาท่ี
ชํารุดพังเสียหายให
สามารถสัญจรได 

ซอมแซมทางเทาในเขต
เทศบาล 

- 500,000 500,000 500,000 ทางเทา ประชาชนมีทางเทา
ท่ีปลอดภัยสัญจรไป
มาได 

กองชาง 

13 โครงการติดต้ังกลอง
วงจรปดท้ังระบบบริเวณ
อาคารสถานท่ีและ
สถานท่ีทองเท่ียวในเขต
เทศบาล 

-เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินและ
สามารถปองปราม
อาชญากรรมได 

ติดต้ังกลองวงจรปดตาม
แหลงทองเท่ียวและ
สถานท่ีสําคัญตาง  ๆ

- 500,000.- 500,000.- 500,000.- มีกลอง
วงจรปด
เพ่ิมข้ึน 

สามารถปองปราม

อาชญากรรมได 

กองชาง 

14. โครงการกอสรางเข่ือน
ปองกันนํ้าทวม บริเวณ 
ดงสัก  หมูท่ี  2 

เพ่ือปองกันนํ้าท่ีจะทวม
เขาบริเวณหมูบานดงสัก 

กอสรางเข่ือนปองกันนํ้า
ทวมจํานวน ๑ แหง 

- - - 5,000,000 1โครงการ ไมเกิดนํ้าทวมขัง กองชาง 

15. โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
วังกะ (บริเวณลานจอด
รถ) 

เพ่ือรองรับเจาหนาท่ีท่ี
เพ่ิมข้ึน และปริมาณงาน
เพ่ิมข้ึน 

จํานวน 1 อาคาร - - - 12,000,000 จํานวน 1 
อาคาร 

ทํางานไดมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

กองชาง 

16. โครงการปรับปรุง
หองนํ้า สวมสาธารณะ
ในเขตเทศบาลสําหรับ
คนพิการ ผูสูงอายุ 

เพ่ือใหมีหองนํ้าหองสวม
สําหรับคนพิการ 
ผูสูงอายุ 

มีหองนํ้าหองสวมสําหรับ
คนพิการในท่ีสาธารณะ 

- 400,000 300,000 300,000 1โครงการ มีหองนํ้าหองสวม
สําหรับผูสูงอายุ ผู
พิการ 

กองชาง 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17. โครงการขยายตลาดสด
สาธารณะ หมูท่ี3(จัดทํา
ในท่ีดินเทศบาล แปลงท่ี
2 หมูท่ี3) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชน 

ขยายตลาดสดสาธารณะ
จํานวน1หลัง 

- - - 1,000,000 จํานวน1
หลัง 

ชุมชนมีตลาดท่ีมี
ขนาดใหญข้ึนและ
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

18. โครงการกอสรางอาคาร
ขนสงสาธารณะ หมูท่ี3 
(จัดทําในท่ีดินเทศบาล 
แปลงท่ี3 หมูท่ี3) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและระบบ
ขนสง 

จํานวน1หลัง - - - 5,000,000 จํานวน1
หลัง 

มีขนสงท่ีมีมาตรฐาน กองชาง 

19. โครงการจัดทํา
สวนสาธารณะ หมูท่ี3 
(จัดทําในท่ีดินเทศบาล 
แปลงท่ี4 หมูท่ี3) 

เพ่ือใหเกิดความสวยงาม
และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเปน
ปอดของชุมชน 

จัดสวนสาธารณะ 1 สวน
ในท่ีดินหมู3 

- - 2,000,000 - จํานวน1
สวน 

เกิดความสวยงาม
และมีพ้ืนท่ีสีเขียว
เปนปอดของชุมชน 

กองชาง 

20. โครงการกอสรางทา
เทียบเรือสาธารณะ หมู
ท่ี3 (จัดทําในท่ีดิน
เทศบาล แปลงท่ี5 หมู
3) 

เพ่ือใหมีทาเทียบเรือท่ีได
มาตรฐาน 

กอสรางทาเทียบเรือ
จํานวน 1 แหง 

- - - 1,000,000 จํานวน1
แหง 

ประชาชนมีทาเทียบ
เรือท่ีไดมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองชาง 

21. โครงการปรับปรุงโรงฆา
สัตว  หมูท่ี 2 (จัดทําใน
ท่ีดินเทศบาล แปลงท่ี6 
หมู2) 

เพ่ือมีโรงฆาสัตวท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงโรงฆาสัตว 
จํานวน 1 หลัง 

- - 1,000,000 - จํานวน1
หลัง 

มีโรงฆาสัตวท่ีได
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22. โครงการขยายอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
วังกะ หมูท่ี 3(จัดทําใน
ท่ีดินเทศบาล แปลงท่ี7) 

เพ่ือรองรับภารกิจท่ีมี
เพ่ิมข้ึนและจํานวน
ขาราชการท่ีมีมากข้ึน 

กอสรางอาคารสํานักงาน
จํานวน 1 หลัง 

- - - 5,000,000 จํานวน1
หลัง 

มีสถานท่ีเพียงพอ
และทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

23. โครงการขยายโรง
นํ้าประปา หมูท่ี3(จัดทํา
ในท่ีดินเทศบาล แปลงท่ี 
9) 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
อุปโภคและบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายโรงนํ้าประปา - - 2,500,000 - จํานวน1
หลัง 

มีนํ้าอุปโภคและ
บริโภคท่ีเพียงพอ 

กองชาง 

24. โครงการกอสรางเนิน
ชะลอความเร็วพรอม
ปายเตือน ถนนศรี
สุวรรณ ,ถนนสังขละบุรี 
,ฯลฯ 

เพ่ือชะลอความเร็วของ
รถยนตและ
รถจักรยานยนตเพ่ือ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

เนินชะลอความเร็วและ
ปายเตือนตามจุดเส่ียง
ตาง  ๆ

- 100,000 - - มีเนิน
ชะลอ
ความเร็ว
และปาย
เตือน 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน 

กองชาง 

25. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าถนนขาง
สะพานไมหมูท่ี๒ บานวัง
กะ 

เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง จํานวน1ราง - - 900,000 - จํานวน1
ราง 

ไมเกิดนํ้าทวมขัง กองชาง 

26. โครงการซอมแซมฝาราง
ระบายนํ้าในเขต
เทศบาล 

เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัย 

รางระบายนํ้าเทศบาล
ตําบลวังกะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบาย
นํ้า
เทศบาล
ตําบลวัง
กะ 

รางระบายนํ้ามี
ความปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
             5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27. โครงการกอสราง
ปรับปรุงสนามกีฬา
เทศบาลพรอมลูว่ิง หมูท่ี
3 ตําบลหนองลู 

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
ท่ีชํารุดและสรางลูว่ิง 

ปรับปรุงสนามกีฬา
และสรางลูว่ิงสนาม
กีฬาเทศบาล 

- 3,000,000 - - สนาม
กีฬา
และลูว่ิง 

มีสนามกีฬาท่ีได
มาตรฐานและมีลูว่ิง
สําหรับการแขงขัน
กรีฑา 

กองชาง 

28. โครงการกอสรางทาง
รถจักรยานในเขต
เทศบาล 

เพ่ือใหมีทางรถจักรยาน
ในเขตเทศบาล 

สรางทางรถจักรยาน
ในเขตเทศบาล 

- - - 1,500,000 มีทาง
รถจักรย
าน 

มีทางรถจักรยาน
และปลอดภัย 

กองชาง 

29 โครงการเสียงตามสาย
เทศบาลตําบลวังกะ 

-เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร และการ
ทองเท่ียว ฯลฯ 

-ติดต้ังเสียงตามสาย
เทศบาลตําบลวังกะ 

- 
 

1,000,000.- 1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

ติดต้ัง
เสียงตาม
สาย1
ระบบ 

มีชองทาง

ประชาสัมพันธและรับ

ฟงขาวสารเพ่ิม1

ชองทาง 

กองชาง 

30. โครงการกอสรางลาน
กีฬา หมูที่ 2 บานวังกะ
(ดงสัก)(สนามเซปค
ตะกรอ) 

เพ่ือใหมีสถานท่ีออก
กําลังกาย 

จํานวน 1 สนาม - 300,000 - - จํานวน 
1 สนาม 

ประชาชน เยาวชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

กองชาง 

31 โครงการกอสราง ปรับปรุง
จุดชมทิวทัศน 

-เพ่ือเพ่ิมสถานท่ีทองเท่ียว
และสามารถรองรับ
นักทองเท่ียวไดและคณะ
ศึกษาดูงาน 

-กอสราง ปรับปรุงจุด
ชมทิวทัศน จํานวน 1 
แหง 

- 
 

1,000,000.- 1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

มีแหลง
ทองเท่ีย
วเพ่ิมข้ึน 

รนักทองเท่ียวมีความ

ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

32. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าทางเขาบอนํ้า
(ดงสัก)ซอย1(ฝงขวา) 

เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง จํานวน1ราง 745,000 - - - จํานวน
1ราง 

ไมเกิดนํ้าทวมขัง กองชาง 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการศูนยคัดแยกขยะ 
หมูท่ี3 (จัดทําในท่ีดิน
เทศบาล แปลงท่ี8 หมูท่ี
3) 

เพ่ือใหมีการจัดการขยะ
อยางเปนระบบ 

มีศูนยคัดแยกขยะ
จํานวน1แหง 

- - 100,000 - จํานวน1
แหง 

ชุมชนจัดการขยะได
อยางมีประสิทธิภาพ
เกิดรายได 

กองชาง 

34 โครงการกอสราง-ปรับปรุง
เตาเผาขยะ  เทศบาล
ตําบลวังกะ ม.2 บานวัง
กะ 

เพ่ือลดมลพิษจากขยะใน
ชุมชนและสรางแนว
ทางการกําจัดขยะอยาง
ครบวงจร 

กอสราง-ปรับปรุง
เตาเผาขยะ เทศบาล
ตําบลวังกะ ม.๒ บาน
วังกะ 

- 500,000 - - จํานวน1
แหง 

ประชาชนมีสถานท่ี
กําจัดขยะอยางถูกวิธี
และลดมลพิษจาก
ขยะในชุมชน 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหอถังเก็บนํ้าแบบ
ถังเหล็กทรงถวยแชมเปญ 
หมู1 และหมู3 

เพ่ือใหมีนํ้าอุปโภคบริโภค
ท่ีเพียงพอ 

สรางหอถังเก็บนํ้าหมู
1และหมู3หมูละ1ถัง 

- - 600,000 - หอถังสูง
จํานวน2
ถัง 

มีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองชาง 

36 โครงการติดต้ังปมนํ้า
แรงดันสูงพรอมระบบ
ทอสูบสงนํ้าประปา  

เพ่ือใหมีปมนํ้าและ
มอเตอรไฟฟาท่ีมี
ประสิทธิภาพในการผลิต
นํ้าประปา 

ปมนํ้าแรงดันสูงพรอม
ระบบทอสูบ
นํ้าประปา จํานวน 1 
เคร่ืองและมอเตอร
ไฟฟาแบบ
ประสิทธิภาพสูง 
พรอมอุปกรณ จํานวน 
1 เคร่ือง 

1,500,000 - - - ปมนํ้า1
เครื่อง 
และ
มอเตอร
1เครื่อง 

มีเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตนํ้าประปา 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37. โครงการจัดสวนสาธารณะ 
หมูท่ี2 (จัดทําในท่ีดิน
เทศบาลแปลงท่ี 1หมูท่ี2) 

เพ่ือใหเกิดความสวยงาม
และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเปนปอด
ของชุมชน 

จัดสวนสาธารณะ 1 
สวนในท่ีดินหมู2 

- - 2,000,000 - สวนสาธ
ารณะ 1 
สวน 

เกิดความสวยงามและ
มีพ้ืนท่ีสีเขียวเปนปอด
ของชุมชน 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ถนนดงสัก ฝง
ซาย ม.2 

เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง
และความปลอดภัยบน
ทองถนน 

รางระบายนํ้า 1 เสน 920,000 - - - ราง
ระบาย
นํ้า 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน 

กองชาง 

39. โครงการปรับปรุงทางลง
จุดชมทิวทัศนเทศบาล
ตําบลวังกะ พรอม
ปรับปรุงหองนํ้า-สวม 
ดานบนและดานลาง 
ซอมแซมและเปล่ียน
หลังคา อุปกรณตางๆ  

เพ่ือใหจุดชมทิวทัศนมี
ความปลอดภัยและ
สามารถอํานวยความ
สะดวกตางๆได 

จุดชมทิวทัศนเทศบาล
ตําบลวังกะ 

2,400,000 - - - 1
โครงการ 

ประชาชนท่ัวไป และ
นักทองเท่ียวมีสถานท่ี
ชมทิวทัศนท่ีปลอดภัย
และสามารถรองรับนี
กทองเท่ียวได 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า ถนนสังขละบุรี 
ซ.7 

เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง
และความปลอดภัยบน
ทองถนน 

รางระบายนํ้า 1 เสน 1,590,000 - - - ราง
ระบาย
นํ้า 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน 

กองชาง 

41 โครงการเปล่ียนโคมไฟฟา
เปนหลอดแอลอีดี 

เพ่ือใหเกิดความสวางท่ีดี
ข้ึนและประหยัดคาไฟฟา 

หลอดไฟฟาท้ังเขต
เทศบาล 

2,778,000 - - - ความ
สวาง
และ
ประหยัด 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินและ
ประหยัดคาไฟฟา 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
 5.5 แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสรางขยะใหมี
มุลคาและความรูการ
บริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

เพ่ือลดขยะในชุมชน ลดจํานวนขยะจาก
ครัวเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ลด
จํานวน
ขยะจาก
ครัวเรือน 

ขยะในครัวเรือนลด
นอยลง 

กองชาง 

2. โครงการหนาบานนา
มอง 

เพ่ือใหหนาบานมีความ
สะอาดปลอดขยะ 

บานในเขตเทศบาล - 50,000 50,000 50,000 หนา
บาน
สะอาด
หนาดู 

ทุกบานมีหนาบานท่ี
สะอาดเปนระเบียบ                  
งาม 

กองชาง 

3. โครงการชุมชนปลอด
ขยะและรณรงคลดภาวะ
โลกรอน 

เพ่ือใหความรูกับ
ประชาชน  

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 มี
ผูเขารวม
จํานวน
80คน 

ผูเขารวมโครงการ
ตระหนักถึง
สภาพแวดลอมและ
โลกท่ีรอนข้ึนจาก
ขยะ 

กองชาง 

4. โครงการสงเสริมให
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
การบําบัดนํ้าเสียใน
ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

เพ่ือเสรมิสรางความรู
ใหกับชุมชนและสถาน
ประกอบการในการ
บําบัดนํ้าเสียไดถูกวิธี 

ประชาชนและสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 นํ้าใน
แมนํ้า
สะอาด 

ประชาชนและสถาน
ประกอบการมีการ
บําบัดนํ้าเสียไดอยาง
ถูกวิธี 

กองชาง 

 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2.ยุทธศาสตรดานคุณภาพ
ชีวิต สังคมฐานความรูและ
สิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
2.2 แผนงาน การศึกษา 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 
2.6 แผนงาน งบกลาง 

 
 
 
6 
1 
4 
 
 

 
 
 

20,863,650 
45,000 

3,716,400 

 
 
 
6 
1 
4 
 

 
 
 

21,942,000 
45,000 

3,762,000 

 
 
 
6 
1 
4 

 
 
 

21,942,000 
45,000 

3,762,000 

 
 
 
6 
1 
4 

 
 
 

21,942,000 
45,000 

3,762,000 

 
 
 

24 
4 

16 

 
 
 

86,649,650 
180,000 

15,002,400 

 11 24,445,050 11 25,609,000 11 25,609,000 11 25,609,000 44 101,272,050 

3ยุทธศาสตรดานพัฒนาการ
บริหารกจิการบานเมืองที่ดี
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
3.1แผนงานบริหารท่ัวไป 
3.2แผนงาน สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

20,000 
60,000 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

20,000 
60,000 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

20,000 
60,000 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

20,000 
60,000 

 
 
 
 
4 
8 

 
 
 
 

80,000 
24,000 

รวม 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 12 320,000 
รวมท้ังส้ิน 14 24,525,050 14 25,689,000 14 25,689,000 14 25,689,000 56 101,592,050 

 
 

แบบ ผ.07/02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรดานคุณภาพชวีิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.2 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. อุดหนุนการจัด
การศึกษาโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 3 โรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนในเขต
เทศบาลเพ่ือจัดกิจกรรม
การเรยีน 

สงเสริมใหโรงเรียนในเขต
เทศบาลมีงบประมาณไว
เพ่ือการศึกษา 

195,000 195,000 195,000 195,000 อุดหนุน 3 
โรงเรียน 

นักเรียนมีอุปกรณ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

สํานักปลัด 

2. อุดหนุนโครงการดาน
การปองกันยาเสพติด ๓ 
โรงเรียน 

เพ่ือใหโรงเรียนจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับยา
เสพติดเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันในโรงเรียน
ไมใหเก่ียวของกับยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมในแตละ
โรงเรียนจํานวน ๑ ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 จัด
กิจกรรม
ในแตละ
โรงเรียน
จํานวน ๑ 
ครั้ง 

โรงเรียนมี
งบประมาณสําหรับ
จัดโครงการใหกับ
นักเรียนมีภูมิคุมกัน
ตานปญหายาเสพ
ติด 

สํานักปลัด 

3. อุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวังกะ
จํานวน ๔ ศูนย(ศพด.วัด
ศรี 460,600,บานไหล
นํ้า 200,900,อนุบาล
205,800,วัดวังก
558,600) 

  เพ่ือใหเด็กเล็กได
รับประทานอาหารครบ
ท้ัง๕หมู 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1,612,800 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เด็กทุกคน
ไดรับ
อาหาร
กลางวัน
อยาง
เหมาะสม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรดานคุณภาพชวีิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.2 แผนงาน การศึกษา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตเทศบาล
(โรงเรียนอนุบาลฯ 
2,226 คน,วัดวังกฯ 
886 คน) 

  เพ่ือใหเด็กเล็กได
รับประทานอาหาร
ครบท้ัง๕หมู 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

12,448,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 เด็กทุก
คนไดรบั
อาหาร
กลางวัน
อยาง
เหมาะส
ม 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ครบ5หมู 

สํานักปลัด 

5. อุดหนุนอาหารเสรมิ  
(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และ โรงเรียนในเขต
เทศบาล(ศพด.วัดศรี 
180,130,บานไหลนํ้า 
78,570,อนุบาล80,480,
วัดวังก218,450 รร.
อนุบาลฯ4,265,460 รร.
วัดวังก3,544,000) 

เพ่ือใหเด็กเล็กและ
นักเรียนมีนมด่ืม 
สุขภาพแข็งแรง 

อุดหนุนอาหารเสรมิ
นมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

6,520,850 7,000,000 7,000,000 7,000,000 เด็กทุก
คนไดรบั
อาหาร
เสรมินม
อยาง
เพียงพอ 

อุดหนุนอาหารเสรมิ
นมใหกับโรงเรียน 

สํานักปลัด 

6. อุดหนุนคาใชจายในการ
พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก จํานวน 16 
คน 

เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็ก 

32,000 32,000 32,000 32,000 16 คน ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล
เด็กมีความรู
ความสามารถ
สามารถนํามาสอน
เด็กได 

สํานักปลัด 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรดานคุณภาพชวีิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.4 แผนงาน สาธารณสุข 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข ( 3 
ชุมชน) 

เพ่ือเปนคาดําเนินงานใน
การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน ใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบล
วังกะ 

ประชาชนและ อสม.ไดมีสวน
รวมดําเนินการในกิจกรรมตางๆ
ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลวังกะ 
จํานวน ๓ ชุมชน(ชุมชนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท) 

45,000 45,000 45,000 45,000 ชุมชนมีการ
ดําเนิน
กิจกรรม
เก่ียวกับ
สาธารณสุข 
จํานวน ๑ 
โครง 

ประชาชนไดดําเนิน
กิจกรรมในดาน
สาธารณสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตรดานคุณภาพชวีิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    2.6 แผนงาน งบกลาง 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. เบ้ียยังชีพผูติดเอดสใน
เขตเทศบาล ( 2 x 500 
x 12 ) 

เพ่ืออุดหนุนเบ้ียยังชีพให
ผูติดเอดสในเขตเทศบาล 

อุดหนุนเบ้ียยังชีพใหผูติด
เอดสนเขตเทศบาล 

12,000 12,000 12,000 12,000 อุดหนุน
เบ้ียผูติด
เอดสทุก
เดือน 

ผูติดเอดสมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

2. โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

150,000 150,000 150,000 150,000 คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

3. เบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขต
เทศบาล(307คน) 

เพ่ือประกันรายไดให
ผูสูงอายุ ใหมีเบ้ียเพ่ือยัง
ชีพ 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุจํานวน 
307คน 

2,392,800 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ผูสูงอายุ
307คน 

ผูสูงอายุมีรายไดใน
การยังชีพ 

สํานักปลัด 

4. เบ้ียยังชีพผูพิการในเขต
เทศบาล(121คน) 

เพ่ือประกันรายไดใหผู
พิการ ใหมีเบ้ียเพ่ือยังชีพ 

เบ้ียยังชีพผูพิการจํานวน 
121 คน 

1,161,600 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผูสูงอายุ
121คน 

ผูพิการมีรายไดใน
การยังชีพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 3.ยุทธศาสตรดานพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    3.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
อํานวยการของศูนยรวม 
ขอมูลขาวสารการซ้ือ
หรือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ  อ.สังขละบุรีจ.
กาญจนบุร ี

เพ่ือเปนสถานท่ีให
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกาศสอบ
ราคา ประกวดราคา
พิจารณาการซ้ือหรือการ
จางฯลฯ 

ปรับปรุงศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือหรือการ
จางใหมีความเหมาะสม
เปนสัดสวน วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีศูนยฯ
สําหรับ
อํานวยกา
รของศูนย
รวม 
ขอมูล
ขาวสาร
การซ้ือ
หรือการ
จางของ
องคการ
บริหาร
สวนตําบล
ระดับ
อําเภอ 

ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารฯไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงเปน
แหลงขอมูลท่ี
โปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 3.ยุทธศาสตรดานพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    3.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสภากาชาดไทยและ
โครงการดําเนินงานตาม
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี

เพ่ือชวยเหลือบรรเทา
ทุกขผูประสบภัยพิบัติ  
ผูยากไรผูพิการ  และ
ผูดอยโอกาส 

ชวยเหลือประชาชนท่ี
ยากจน ในพ้ืนท่ี 13 
อําเภอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพ
ชีวิตไรดี
ข้ึน 

ประชาชนผูยากไร 
ไดรับการชวยเหลือ
ใหพนทุกขยาก 

สํานักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  

เพ่ือระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการทํา
กิจกรรมรวมกัน 

สนับสนุนการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ประจําป 
2561 

40,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน1
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสํานึก 
รักชาติรักแผนดิน 
เกิดความรักความ
สามัคคี สรางความ
สามัคคี สราง
ความสัมพันธอันดี
รวมกัน   

สํานักปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1.แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 
 
 
 

 
 

16,000,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 

16,000,000 

รวม - - 1 16,000,000 - - - - 1 16,000,000 
รวมท้ังส้ิน - - 1 16,000,000 - - - - 1 16,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07/03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
   5.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการกอสรางถนน 
คสล.ทางเขาเกาะดอก
ทอ 

เพ่ือมีถนนสัญจรไป-
มา 

กอสรางถนนจํานวน1
เสน 

- 16,000,000 - - ถนน1เสน มีถนนสําหรับสัญจร
ไป-มาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
อบจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ครุภัณฑสํานักงาน 
1.แผนงานบริหารท่ัวไป 
2.แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

 
5 
 

 
233,000 

 

 
- 
1 

 
- 

150,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
5 
1 

 
233,000 
150,000 

รวม 5 233,000 1 150,000 - - - - 6 383,000 
รวมท้ังหมด 5 233,000 1 150,000 - - - - 6 383,000 

แบบ ผ.07/08 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

-เพ่ือใชในกิจการ
งานตางๆของ
เทศบาลตําบลวังกะ 

-เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรต้ัง
โตะ จํานวน3เคร่ือง ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ  
 

90,000 
งบ อปท. 

- - - สํานักปลัด 
 

2 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

ครุภัณฑ
ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

-เพ่ือใชในกิจการ
งานตางๆของ
เทศบาลตําบลวังกะ 

-เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ 
จํ า น วน 3 เ ค ร่ื อ ง ต า ม
มาตรฐานครุภัณฑ  
 

31,000 
งบ อปท. 

- - - สํานักปลัด 
 

3. แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

ครุภัณฑ
ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

-เพ่ือใชในกิจการ
งานตางๆของ
เทศบาลตําบลวังกะ 

-เพ่ือจัดซ้ือลําโพงขยาย
เสียง จํานวน 2 คู 
 

90,000 
งบ อปท. 

- - - สํานักปลัด 
 

4. แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

ครุภัณฑ
ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 

-เพ่ือใชในกิจการ
งานตางๆของ
เทศบาลตําบลวังกะ 

-เ พ่ื อ จั ด ซ้ื อ แ ท น อ า น
หนังสือ(โพเดียม)จํานวน 
2 ตัว 

10,000 
งบ อปท 

- - - สํานักปลัด 
 

5. แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

ครุภัณฑ
ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

ครุภัณฑ
สํานักงาน 

-เพ่ือใชในกิจการ
งานตางๆของ
เทศบาลตําบลวังกะ 

จั ด ซ้ือ ขา ต้ั ง ก ร อ บ รู ป 
จํานวน 6 ตัว 

12,000 
งบ อปท 

- - - สํานักปลัด 
 

รวม 233,000 - - -  

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน -เพ่ือใชในกิจการ
งานตางๆของ
เทศบาลตําบลวังกะ 

-เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบนํ้า
ชนิดหาบหาม จํานวน 1 
เค ร่ือง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ 
 

- 
 

150,000 - - สํานักปลัด 
 

รวม - 150,000 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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แผนพัฒนทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

ของเทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
สวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน4ป  ของเทศบาลตําบลวังกะ เปนอีกกระบวนการ
หน่ึงท่ีจะเปนตัวบงช้ีถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ    ตามแผนพัฒนาเพ่ือเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจของผูบริหารเทศบาลและผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ  อีกท้ังยังเปนกระบวนการท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

 

วัตถุประสงคการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน    ควบคุม    กํากับ การปฏิบัติงานโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การบริหารจัดการ  กระบวนการติดตามและประเมินผล 

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

1.สมาชิกสภาทองถ่ินสภาคัดเลือกจํานวนสามคน 
2.ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
3.ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
4.หัวหนาสวนราชการท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน2คน 
5.ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการเลือกอีก

หน่ึงคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
 

 โดยมีหนาท่ี 

  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารท้ัอง

ถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาสผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบดดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปท้ังน้ีใหประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา30วัน 
 

 กระบวนการควบคุม  ติดตาม และประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
ติดตามประเมินผลแผนพัมนาไดโดยมีข้ันตอน  ดังน้ี 
  1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหาร 
  2.ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
  3.หนวยงานหรืบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
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  4.ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการว่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เพ่ือประเมินผลการรายงานเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
  5.ผูบริหารทองถ่ินเสนอการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

 

     

  

  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

เกณฑการพิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

 เกณฑท่ีเทศบาลตําบลวังกะ  กําหนดจุดประสงคข้ึนเพ่ือใหการดําเนินงานในดานการควบคุม  

ติดตามและประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนํ้าโสม  ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีต้ังไว โดย

เกณฑพิจารณาประกอบดวย  7 ดานดังน้ี 

 1.ดานการบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงเกณฑน้ีจะประเมินผลกับโครงการตางๆท่ีสงผลกระทบถึงความ

เปนอยูของประชาชน  สังคม 

 2.ดานเศรษฐกิจ  พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในดานตาง  ๆเชนการผลิตเพ่ิมข้ึน การ

บริโภคเพ่ิมข้ึน  ประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม 

 3.ดานสังคม  พิจารณาจากการกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางดานสังคมหรือไมขัดกับความเช่ือถือ

ตามประเพณี  วัฒนธรรมคานิยมและทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม 

 4.ดานการเงิน  เปนการวิเคราะหความคุมคาของผลท่ีจะไดรับ 

 5.ดานเทคนิค  พิจารณาประเมินเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการวาถูกตองหรือไมผลของงาน

ตรงตามท่ีกําหนดหรือไม 

 6.ดานสิ่งแวดลอม  เปนการศึกษาวาโครงการสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากนอยเพียงใด เชน  

ภาวะอากาศเปนพิษ  ควันพิษ  นํ้าเนา 

มาตรฐานที�กาํหนดไว้ 

การสังเกตและตรวจงาน ปรับปรุงแก้ไข 

เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที�กาํหนดไว้ 
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 7.ดานการเมืองการบริหาร  พิจารณาจากวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒนาวา

โครงการกอใหเกิดประโยชนตอสังคม  โดยสวนรวม  ไมกอใหเกิดความขัดแยง  สงผลตอประสิทธิภาพทาง

การเมืองการบริหารของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

การประเมินผล 

ดานเศรษฐกิจ 

ดานการเงิน 

ดานสิ่งแวดลอม 

ดานการเมืองการบริหาร 

เพื่อทราบผลการดําเนินงาน 

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข 

ดานการบรรลุเปาหมาย 

ดานสังคม 

ดานเทคนิค 

ผลการพิจาณาประเมินโครงการ 
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