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เปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆตามระเบียบกฎหมายตอไป
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สวนท่ี 1
บทนํา
๑. เหตุผลและความจําเปน

ตามท่ีเทศบาลตําบลวังกะไดยกรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562)
เปนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ท่ี มท.0810.7/ว5797 ลงวันท่ี
10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา ใหจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในสวนของเทศบาลตําบลวังกะไดจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เสร็จสิ้นและไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการจัดทํางบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 เรียบรอย
แลวนั้น

เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบง
งาน มีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานจํานวนบุคลากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอ
ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับ
สภาวการณหรือบริบทในพ้ืนท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการ
พัฒนาท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมาก
ท่ีสุด อีกท้ังเทศบาลตําบลวังกะ ยังขาดวัสดุอุปกรณครุภัณฑ ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานประจํา จึงมีความ
จําเปนตองเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559

๒. วัตถุประสงคของการปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
2 .1  เพ่ื อ ให ก ารจั ด ทํ า โค รงก าร ใน ก ารแ ก ป ญ ห าต าม แผ น พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น สี่ ป

(พ.ศ.2561 –2564) มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด
2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ

รัฐบาลท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมีความ

สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด



2.4 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน
รวมท้ังโครงสรางดานบุคลากร ของเทศบาลตําบลวังกะ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน ดาน
สาธารณสุข ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยตางๆ ดานการศึกษา การบริการ
สาธารณะ และโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลวังกะ

๓. ข้ันตอนการปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ปรับปรุง

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความจําเปนและความเหมาะสมโดยใหเปนไปตามระเบียบนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสีปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงาน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯและเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลวังกะ จึงไดเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป (พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี1





สวนท่ี 2
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับท่ี1
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.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต สังคม
ฐานความรูและสิ่งแวดลอมให
เปนเมืองนาอยู
2.4 แผนงานสาธารณสุข

- - 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000
รวม - - 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000
5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
5.4แผนงาน เคหะและชุมชน - - 8 6,370,000 1 2,500,000 - - 9 8,870,000

รวม - - 8 6,370,000 1 2,500,000 - - 9 8,870,000
รวมท้ังสิ้น - - 9 6,410,000 2- 2,540,000 1 40,000 12 8,990,000

แบบ ผ.07/01



สวนที่ 3
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพ่ิมเติม ฉบับที่1
ของเทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบรุี

สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
2.บัญชโีครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ก.ยุทธศาสตรจงัหวัดที่ 1.การเสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
2.4 แผนงาน สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
และเงินอุดหนุนสําหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบาตามพระปณธิาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

เพื่อการสํารวจและข้ึน
ทะเบียนจาํนวนสตัว
พรอมทั้งฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสนุัขบา
การผาตัดทาํหมันสนุัข
และแมว

จัดทําโครงการสํารวจ
และข้ึนทะเบียนจาํนวน
สัตวพรอมปองกันโรค
พิษสุนัขบาการผาตัดทาํ
หมันสุนัขและแมว

- 40,000 40,000 40,000 จัดทําปละ
1คร้ัง

ประขาชนนาํสนุัข
มารับการฉีดวัคซีน
ปองกันพิษสนุัขบา
รอยละ 90 ของ
สุนัขทั้งหมด

กองชาง

แบบ ผ.01



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย
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. โครงการปรับปรุงพ้ืนตลาด
สด  รางระบายนํ้าและระบบ
ไฟฟาตลาดสดเทศบาล

เพ่ือใหมีตลาดสดท่ี
สะอาด ถูก
สุขอนามัย

จํานวน 1 แหง - 1,900,000 - - ปรับปรุง
ตลาดสด
1 แหง

มีตลาดสดท่ีถูก
สุขอนามัย และ
สะอาด

กองชาง

2. โครงการปรับปรุงโครง
หลังคาพรอมเปลี่ยนหลังคา
ฝาเพดานและระบบไฟฟา
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีสุวรรณ

เพ่ือปรับปรุงหลังคา
เกาท่ีรั่วซึม ใหเปน
หลังคาใหมยกสูง
พรอมเปลีย่นฟา
เพดานและระบบ
ไฟฟาอาคาร

เปลี่ยนหลังคาเกาท่ีรั่วซึม
ใหเปนหลังคาใหมยกสูง
พรอมเปลีย่นฟาเพดาน
และระบบไฟฟาอาคาร

- 1,900,000 - - อาคาร
ศพด.วัด
ศรีสุวรรณ
กะ 1 แหง

อาคารมีความ
ปลอดภัยและไมมีนํ้า
รั่วซึม ปลอดภัย
สําหรับเด็กเล็ก

กองชาง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย
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)

3. โครงการกอสรางถังเก็บ
สํารองนํ้าประปา ขยาย
ทอเมนประปาถนนอุตต
มาสสุรณ ซอย1 (หนา
ตชด.)และปรับปรุง
เปลี่ยนสายเมนไฟฟา
ระบบสบูสงนํ้าประปา

เพ่ือใหมีนํ้าประปา
สําหรับบริการประชาชน
เพียงพอ

ถังเก็บนํ้าและระบบทอ
ประปา จํานวน 1 แหง

- - 2,500,000 - ถังเก็บนํ้า
และระบบ
ทอประปา
1 แหง

มีนํ้าประปาสําหรับ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ

กองชาง

4. โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้า คุม24 แยก
ซายมือหมูท่ี2

เพ่ือใหมีการระบายนํ้าได
ดี ไมมีนํ้าทวมขัง

รางระบายนํ้า1ราง - 490,000 - - รางระบาย
นํ้า 1 ราง

มีรางระบายนํ้าไดดี
ไมมีนํ้าทวมขัง

กองชาง

5. โครงการกอสรางหองนํ้า
– หองสวมสาธารณะ
(บริเวณสวนสาธารณะ
60 พรรษา)

เพ่ือใหมีหองนํ้า-หอง
สวมท่ีสะอาด เพ่ือ
ใหบริการประชาชน
และนักทองเท่ียว -–คน
พิการและผูสูงอายุ

มีหองนํ้า-หองสวม
จํานวน 1 แหง

- 1,250,000 - - หองนํ้า-
หองสวม
1 แหง

มีหองนํ้า-หองสวมท่ี
สะอาด เพ่ือ
ใหบริการประชาชน
และนักทองเท่ียว -–
คนพิการและ
ผูสูงอายุ

กองชาง

แบบ ผ.01



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3.สงเสริมการทองเท่ียวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวปลอดภัย
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. ติดตั้งปายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังกะ

เพ่ือใหมีปายศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ตําบลวังกะ

มีปายศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล ตําบลวัง
กะ จํานวน 1 ปาย

- 100,000 - - 1 ปาย มีปายศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท่ีมองเห็น
ชัดเจน และสวยงาม

กองชาง

7. ติดตั้งปรับปรุงหลังคา
กันสาดหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือใหมีกันสาดกันฝน
และแสงแดดได

ติดตั้งกันสาด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

- 30,000 - - กันสาด ปองกันนํ้าฝนและ
แสงแดดได

กองชาง

8. โครงการกอสราง
อาคารธนาคารขยะ
(กอสรางดานหลัง
ผสอ.)

เพ่ือใหมีอาคารสําหรับ
เก็บขยะรไีซเคลิแต
ประเภทท่ีไดคดัแยก
และซื้อมาจากสมาชิก

อาคารเก็บรวบรวม
ขยะรีไซเคลิ 1 หลัง

- 200,000 - - 1หลัง มีอาคารเก็บรวบรวม
ขยะรีไซเคลิ 1 หลัง

กองชาง

9. โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปดบริเวณจดุชม
ทิวทัศนเทศบาลตําบล
วังกะและสะพานซอง
กาเรีย

เพ่ือใหมีกลองวงจรปด
ในการปองปราม การ
โจรกรรม การยองเบา
การทําลายทรัพยสิน
และเหตุรายอ่ืนๆ

กลองวงจรปดบรเิวณ
จุดชมทิวทัศนเทศบาล
และบรเิวณสะพาน
ซองกาเรีย

- 500,000 - - กลองวงจร
ปด

สามารถติดตาม
คนราย และยับยั้ง
เหตุรายตางๆได

กองชาง

แบบ ผ.01



สวนท่ี 4
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับท่ี1
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)

3ยุทธศาสตรดานพัฒนาการ
บริหารกจิการบานเมืองท่ีดี
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.1แผนงานบริหารท่ัวไป - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

รวม - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000
รวมท้ังหมด - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

แบบ ผ.07/02



สวนท่ี 5
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2.สงเสริมความเปนเมืองม่ันคงปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

3.ยุทธศาสตรดานพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 แผนงาน บริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1. โครงการจดัตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอําเภอ
(สถานท่ีกลาง)อําเภอ
สังขละบรุี จังหวัด
กาญจนบุรี

เพ่ือเปนสถานท่ีกลาง
เพ่ือเปนศูนยรวบรวม
ขอมูลดานปญหาความ
ตองการของประชาชน
การประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการของ
ศูนยปฏิบตัิการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
(สถานท่ีกลาง)ไดใช
ประโยชนในการประสาน
ขอมูลดวยกันและประสาน
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
เปนสถานท่ีรวบรวมขอมูล
ความตองการของ
ประชาชน จัดหาวัสดุ
ครุภณัฑตางๆ และ
ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
และเครื่องมือเครื่องใช

- 30,000 30,000 30,000 ศูนยมีวัสดุ
ครุภณัฑ
ตางๆ และ
เครื่องมือ
เครื่องใช
พรอม
สําหรับ
ศูนย
ปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชน
(สถานท่ี
กลาง)

สามารถชวยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
ปญหาภัยดานตางๆ
ไดอยางรวดเร็วทัน
ตอเหตุการณ และ
ประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสาร
หลักเกณฑตางๆได
อยางท่ัวถึง

สํานักปลดั

แบบ ผ.02



สวนท่ี 6
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับท่ี1
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.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต สังคม
ฐานความรูและสิ่งแวดลอม
ใหเปนเมืองนาอยู
2.2 แผนงาน การศึกษา - - 9 - 9 - 9 - 27

-

รวม - - 9 - 9 - 9 - 27 -
รวมท้ังหมด - - 9 - 9 - 9 - 27 -

แบบ ผ.07/06



สวนท่ี 7
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับท่ี1
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
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. โครงการหนูนอยเรียนรู
สูโลกกวาง

เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา
หาความรูจากแหลง
เรียนรูท่ีอยูภายในและ
ภายนอกชุมชน

นักเรียนไดศึกษาหาความรู
จากแหลงเรยีนรูท่ีอยู
ภายในและภายนอกชุมชน

- - - - นักเรียน
ใน ศพด.

นักเรียนไดศึกษาหา
ความรูจากแหลง
เรียนรูท่ีอยูภายในและ
ภายนอกชุมชน

สํานักปลดั
(ศพด.)

2. โครงการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู
และอนุรักษภมูิปญญา
ทองถ่ิน

นักเรียนไดเรียนรูและ
อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน

- - - - นักเรียน
ใน ศพด.

นักเรียนไดเรียนรูและ
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน

สํานักปลดั
(ศพด.)

3. โครงการแตงกายชุด
ประจําทองถ่ินทุกวัน
ศุกร

เพ่ือใหนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอนุรักษ
การแตงกายประจําถ่ิน
ตามประเพณแีตละ
ทองถ่ิน

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอนุรักษการแตงกาย
ประจําถ่ินตามประเพณีแต
ละทองถ่ินทุกวันศุกร

- - - - นักเรียน
ใน ศพด.

นักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอนุรักษการ
แตงกายประจาํถ่ิน
ตามประเพณแีตละ
ทองถ่ิน

สํานักปลดั
(ศพด.)

4 โครงการเยี่ยมบานเด็ก
นักเรียน

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรูถึงอุปสรรค
ปญหาท่ีแทจริงของเด็ก

เยี่ยมบานนักเรียน1ครั้ง/ป - - - - นักเรียน
ใน ศพด.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรู
ถึงอุปสรรคปญหาท่ี
แทจริงของเด็กเพ่ือเอา
มาพัฒนา

สํานักปลดั
(ศพด.)

แบบ ผ.06



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
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. โครงการสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม

เพ่ือใหนักเรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม
ศึกษาธรรมของพุทธ
ศาสนาอยางตอเน่ือง
และนําไปปรับใชในชีวิต
อยางถูกตองและมี
ความสุข

นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรม ศึกษาธรรมของ
พุทธศาสนาอยางตอเน่ือง
และนําไปปรับใชในชีวิต
อยางถูกตองและมี
ความสุข ไมนอยกวารอย
ละ75

- - - - นักเรียน
ใน ศพด.

นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรม ศึกษาธรรม
ของพุทธศาสนาอยาง
ตอเน่ืองและนําไปปรับ
ใชในชีวิตอยางถูกตอง
และมีความสุข

สํานักปลดั
(ศพด.)

6. โครงการขยับกายวันละ
นิดเพ่ือชีวิตท่ีสดใส

เพ่ือใหนักเรียนไดออก
กําลังกายไดอยางถูกตอง
และมสีุขภาพท่ีแข็งแรง

นักเรียนไดออกกําลังกาย
ไดอยางถูกตองและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

- - - - นักเรียน
ใน ศพด.

นักเรียนไดออกกําลัง
กายไดอยางถูกตอง
และมสีุขภาพท่ี
แข็งแรง

สํานักปลดั
(ศพด.)

7. โครงการหนูนอยไหว
สวย

เพ่ือปลูกฝงใหนักเรยีนมี
มารยาทในการไหวและ
สืบทอดวัฒนธรรมการ
ไหวท่ีถูกตอง

นักเรียนมมีารยาทในการ
ไหวและสืบทอดวัฒนธรรม
การไหวท่ีถูกตอง จํานวน
90 คน

- - - - นักเรียน
ใน ศพด.

นักเรียนมมีารยาทใน
การไหวและสืบทอด
วัฒนธรรมการไหวท่ี
ถูกตอง

สํานักปลดั
(ศพด.)

แบบ ผ.06



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู
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)

๘ โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา

เพื่อใหคณะครู และเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังก
วิเวการามไดรวมกิจกรรมทุก
วันพระ

สงเสริมใหเด็กเล็กไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา

- - - - จัดกิจกรรม
วันสําคัญ
ทางศาสนา

เด็กเล็กไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา

สํานักปลดั
(ศพด.วัด

วังก)

๙ โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามประเพณีลอย
เรือสะเดาะเคราะห

สงเสริมใหเด็กมีสวนรวม
ในกิจกรรมประเพณีประจํา
ถิ่น

สอนวิธกีารทําตุง
พาเด็กไปรวมกิจกรรมประเพณี
ลอยเรือสะเดาะเคราะห

- - - - จัดกิจกรรม
ลอยเรือ
สะเดาะ
เคราะห 1
คร้ัง

เด็กมีสวนรวม
ในกิจกรรมประเพณี
ประจําถิ่น

สํานักปลดั
(ศพด.วัด

วังก

แบบ ผ.06



สวนท่ี 8
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับท่ี1
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.แผนงานบริหารทั่วไป - - 9 291,900 - - - - 9 291,900

รวม 9 291,900 - - - - 9 291,900
ครุภัณฑสํานักงาน
1..แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 8,000 - - - - 1 8,000

รวม - - 1 8,000 - - - - 1 8,000
รวมท้ังหมด - - 10 299,900 - - - - 10 299,900

แบบ ผ.07/08



สวนท่ี 9
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับท่ี1
เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน -เพ่ือใชในกิจการ
งานตางๆของ
เทศบาลตําบลวังกะ

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องเชื่อม
ไฟฟาขนาดเล็ก
จํานวน 1 เครื่อง

- 8,000
งบ อปท.

- - กองชาง

2 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

-เพ่ือใชในกิจการ
งานตางๆของ
เทศบาลตําบลวังกะ

-เพ่ือจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก
4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู

- 7,900
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(งานบุคลากร)

3 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

-เพ่ือจัดซื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสาร บาน
เลื่อนกระจก

-เพ่ื อจั ด ซื้ อ ตู เห ล็ ก เก็ บ
เอกสาร บานเลื่อนกระจก
จํานวน 2 ตู

- 10,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(งานทองเท่ียว)

4 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

-เพ่ือจัดซื้อโตะ
ทํางาน

-เพ่ื อ จั ด ซื้ อ โต ะ ทํ างาน
จํานวน9 ตัว

- 63,000
งบ อปท.

- - (ศพด.9ตัว)

5 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

-เพ่ือจัดซื้อโตะ
ทํางาน

-เพ่ื อ จั ด ซื้ อ โต ะ ทํ างาน
จํานวน 2ตัว

- 14,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด

6 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

-เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ี
ทํางาน

-เพ่ือจัดซื้ อ เก า อ้ี ทํ างาน
จํานวน 9 ตัว

- 27,000
งบ อปท.

- - (ศพด.9ตัว)

7 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

-เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ี
ทํางาน

-เพ่ือจัดซื้ อ เก า อ้ี ทํ างาน
จํานวน2 ตัว

- 6,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(สป.2 ตัว)

แบบ ผ.08



บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพ่ิมเติม ฉบับที่1

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใหมีกลอง
บันทึกภาพสําหรับ
งานศนูยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่ อจัดซื้อกลองถายภาพ
ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไมต่ํากวา 20 ลานพิกเซล
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตัว

- 20,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(ศพด.อนุบาล)

9 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบ
ตั้ ง โต ะ  พ ร อ ม อุ ป ก ร ณ
สํ า ห รั บ ง า น สํ า นั ก ง า น
จํานวน 1 เคร่ือง

- 30,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(ศพด.ทต.วังกะ)

10 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบ
ฉีดหมึก(Inkjet Printer)
จํานวน 1 เคร่ือง

- 7,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(ศพด.ทต.วังกะ)

11 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในงานปองกัน
และสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบ
ฉีดหมึก(Inkjet Printer)
จํานวน 1 เคร่ือง

- 7,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(ปองกัน 1 ตัว)

12 แผนงาน
บริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบ
ฉีดหมึก(Inkjet Printer)
จํานวน 2เคร่ือง

- 14,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(สํานักปลัด2ตัว)

13 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
แลเผยแพร

เพื่อใหมีเคร่ือง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรสําหรับ
งานประชาสัมพนัธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จั ด ซื อ เค ร่ื อ งมั ล ติ มี เดี ย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA
พรอมอุปกรณ
จํานวน 2 เคร่ือง

- 66,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(ศพด.ทต.วังกะ)
(ศพด.วัดวังก)

แบบ ผ.08



บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับท่ี1

เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพ่ือใหมีตูเก็บ
เสื้อผา วัสดุ
อุปกรณตางๆ

เพ่ือจัดซื้อตูล็อคเกอรเหล็ก
6 ประตู จํานวน 2 ตู

- 20,000
งบ อปท.

- - สํานักปลัด
(งานปองกัน)

รวม - 299,900 - -

แบบ ผ.08




