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 ๒ 

 
ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

  ในปัจจุบัน  และอนาคตการวางแผนได้เข้ามามีบทบาทในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้ังของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมุ่งใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ในการก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการด าเนินงาน
ให้สามารถบรรลุหรือตอบสนองความต้องการตลอดท้ังวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดีการ
วางแผนยังคงเป็นแนวความคิดท่ีค่อนข้างจะเป็นนามธรรม จึงท าให้คนโดยส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการ
วางแผน เพราะการวางแผนเป็นการก าหนดกิจกรรมท่ีจะท าให้อนาคตซึ่งอาจจะไม่ค่อยใกล้เคียงกับความเป็นจริง
นัก หรืออาจไม่มีการปฏิบัติตามแผน นอกจากนี้การวางแผนยังขึ้นกับ โลกทัศน์และความเข้าใจในภาษาและ
ความหมายของการวางแผนของผู้วางแผน  ผู้ปฏิบัติตามแผน  ผู้รับบริการตลอดจนความเข้าใจและความสามารถ
ท่ีจะวงแผนให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ของ ผู้วางแผน 
  แม้ว่าการวางแผนจะเป็นเพียงนามธรรม  ซึ่งอาจจะไม่มีการปฏิบัติตามแผนหรือน าไปปฏิบัติแต่
ไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้  แต่การวางแผนก็ยังเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศก าลังพัฒนา แม้แต่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็นิยมท่ีจะมีการวางแผนเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร  และสามารถใช้เครื่องมือ ท่ีดีท่ีสุด
จะน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีคุณภาพนั้นเอง แม้แต่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็นิยมท่ีจะมีการวางแผน 
 
ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
  เนื่องจากแผนการด าเนินงาน  เป็นเอกสารแผนพัฒนาท่ีน ามาจากการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  
และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเอกสารงบประมาณประจ าปี  กล่าวคือเป็นการน าเอาแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว้
แล้วในแผนพัฒนาสามปีเทศบาล  มาพิจารณาด าเนินการส าหรับปีนั้นๆ  ท้ังนี้จะมีรายละเอียดและลักษณะ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  พร้อมท่ีจะน าไปบรรจุในเอกสารพัฒนาประจ าปี  ควรต้องมีสภาพความพร้อม          
คือ  ประการแรก  ด้านความแน่นอนของกิจกรรมท่ีด าเนินการรวมท้ังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนและ
โครงการหรือเป็นการเอาผลประโยชน์ตอบแทนของแผนงานและโครงการ  ประการที่สอง  ความเรียบร้อยใน
ด้านแบบแผนและรายการทางเทคนิคและ  ประการสุดท้าย  มีความพร้อมในรายละเอียดในการคิดค่าใช้จ่ายหรือ
ราคาของแผนงานละโครงการ  ดังนั้นแผนการด าเนินงานควรมีลักษณะกว้างๆ  ดังนี้ 
  ๑. เป็นเอกสารแผนพัฒนาท่ีระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการท่ีจะด าเนินการในปี
นั้นๆ  อาทิ  มีช่ือแผนงาน  โครงการ (เอกสารโครงการ) สภาพความพร้อมของโครงการดังกล่าวข้างต้น        
และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง เป็นต้น 
  ๒. เป็นเอกสารแผนการด าเนินงานท่ีมีวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ในการด าเนินการไว้อย่าง
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีท่ีจะด าเนินการ 
  ๓. เป็นเอกสารแผนพัฒนาท่ีมีความสอดคล้องกับจุดหมาย  และแนวทางพัฒนาระยะยาวรวมถึง
งบประมาณและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปีนั้นๆ 
  ๔. เป็นเอกสารแผนพัฒนาท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาสามปี  และเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๑.  เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันเมื่อได้รับงบประมาณ 
  ๒.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาส่ีปี  และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๓.  เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาในปีนั้นๆ  ว่าเป็นอย่างไร  ท้ังนี้ให้มีความ
สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาเมืองเทศบาล 
  ๔.  เพื่อเป็นเอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปีตามองค์ประกอบของแผนพัฒนาเทศบาล    
แนวใหม่ 
  ๕.  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59    
  ๖.  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา  ปรับปรุง  และขยายระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ให้เพียงพอ           
และท่ัวถึงกับความต้องการของประชาชน 
  ๗.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ฟื้นฟูประเพณี  กิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม        
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๘.  เพื่อพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  สังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริมเผยแพร่   
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ท้องถิ่น 
  ๙.  เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  ๑๐.  เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นให้สวยงาม   
น่าอยู่อาศัย 
  ๑๑.  เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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 ๔ 

 
ข้ันตอนและกระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  มีขั้นตอนและกระวนการโดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ
ของแผนพัฒนาเทศบาล  4  ปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)     นโยบายของผู้บริหารหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งเกิด
จากปัญหาท้องถิ่น  ส่ิงเหล่านี้จึงต้องน ามาเป็นองค์ประกอบร่วมในการพิจารณาปรับแผนงาน  /  โครงการ  
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนประจ าปี   ปฏิบัติโดยท่ัวไปเป็นหลัก
ใหญ่ๆ  สรุปได้  ดังนี้ 
  ๑.  การจัดเตรียมแผน  เขียนโครงการจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอขออนุมัติด าเนินการจัดท า
พร้อมท้ังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล โดยเน้นย้ าความต้องการของประชาชน ท้ัง  
๕ ยุทธศาสตร์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและมอบหมายงานจัดท าแผนงาน/โครงการ 
  ๒.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ท าการรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ โดยได้จัดท า
ประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล  สามารถครอบคลุมส่ิงต่างๆ  ตลอดจน
รายละเอียดและส่วนปลีกย่อยท้ังหมดของเทศบาล  ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 
  ๓.  การวิเคราะห์ข้อมูล  รวบรวมข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาแยกแยะ  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความ
ต้องการ  นโยบาย  และศักยภาพ  ข้อจ ากัดทางการบริหาร    เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารให้ได้ถูกต้อง 
  ๔.  การก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายของแผนการด าเนินงานประจ าปี  ก าหนดวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายให้ประสานสอดคล้องในแนวทางเดียวกันท้ังปัญหาและความต้องการนโยบาย  และศักยภาพ 
ข้อจ ากัดทางการศึกษา  เพื่อจัดท ารายละเอียดโครงการ 
  ๕.  การก าหนดและคัดเลือกแผนงาน / โครงการ   น ารายละเอียดของโครงการมาประเมินและ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักวิชาการ  พร้อมท้ังประเมินสถานภาพด้านการคลังของเทศบาล  เพื่อ
น ามาบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการ 
  ๖.  การประกอบแผน  ท าการรวบรวมเอกสารท่ีด าเนินการมาจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร
แผนปฏิบัติการ 
  ๗.  การอนุมัติแผน  โดยการน าเอาร่างเอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปี  ท่ีด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  การวางแผนพัฒนาปฏิบัติการ  ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ท่ีช่วยให้เทศบาลสามารถ
ด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดท้ังทางด้านระยะเวลา  
บุคลากร  และงบประมาณ  เพราะมีการตระเตรียมในเรื่องการใช้ทรัพยากรในทุกๆด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ  ได้เน้นเรื่องการวิเคราะห์หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมถึงการประเมิน
โครงการในแต่ละแผนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบ  วิเคราะห์  หาผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายของแต่ละ
โครงการ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีเหมาะสม  และเป็นไปได้สูงสุด  และจัดล าดับ
ความส าคัญไว้ในอันดับแรกๆ  ส าหรับด าเนินการในปีนั้น  นอกจากนี้เป็นการดีต่อแผนพัฒนาส่ีปี  กับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลอีกด้วย 
  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน  ประสานงาน  เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ
การประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 
สรุปแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงาน    เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลแนวใหม่  
ซึ่งมีลักษณะหรือแนวทางการพัฒนาเจาะจง  ในแต่ละปีมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง   สอดคล้อง  และเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ  รวมถึงการจัดท างบประมาณด้วย ส่วนกระบวนการใน
การจัดท าก็เน้นถึงสภาพความพร้อมท่ีจะส่งผลให้แผนงานและโครงการสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเ มื่อได้รับ
งบประมาณ 
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 ๖ 

      
ประเด็นหลักในการพัฒนาเทศบาลต าบลวังกะ  ประจ าปี ๒๕61 
                   ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  และป้องกันแก้ปัญหา
ต่างๆ    ท่ีมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล  โดยน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี  และได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบประเด็นหลักในการพัฒนาเพื่อน ามาจัดท าเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผน   คือ 

๑. ปัญหา 
๒. ความต้องการ 
๓. นโยบาย 
๔. ศักยภาพ 

และจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางดังกล่าว  สามารถจ าแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้   
  การพัฒนาจากสภาพปัญหา 
 ๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑   ปัญหาถนน  ตรอก ซอย  ช ารุด  
              ลักษณะปัญหา   ถนน  ซอย ในเขตเทศบาลยังมีถนนลาดยางและซอยต่าง ๆ ท่ีการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตสร้างให้ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานนับ  ๓๐ ปี  ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไป-มา  ของราษฎร 
            สาเหตุของปัญหา   
   ๑.  ถนน  ซอยได้ก่อสร้างมานาน  ท าให้เส่ือมสภาพลง 
   ๒.  รถยนต์เพิ่มมากขึ้นท าให้ถนนเส่ือมสภาพเร็ว 
   ๓.  ในฤดูฝน  ฝนตกหนาแน่น  น้ าล้นเข้ามาในถนน  ท าให้ไหล่ถนนทรุด  ส่งผลให้ถนนช ารุด
ทรุดโทรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 
๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ    
ลักษณะของปัญหา  ปัญหาในการให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลประสบอยู่เสมอคือ  ไฟฟ้าดับ

โดยเฉพาะเวลาฝนตกหรือลมแรง    เพราะจะท าให้ต้นไม้หรือกิ่งไม้ล้มพาดสายไฟ    เป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดับบ่อย  
นอกจากนี้ตามถนน  ตรอก  ซอย  บางแห่งไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ บางแห่งช ารุด การบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ได้ไม่ท่ัวถึง   

     สาเหตุของปัญหา 
      ๑.  งบประมาณในการด าเนินการมีจ ากัด 
  ๒.  ประชาชนขาดความร่วมมือในการช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณะสมบัติ 
 

๑.๓  ปัญหาระบบระบายน้ าและภาวะน้ าท่วม  
        ลักษณะของปัญหา  ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะได้สร้างรางระบายน้ าให้แก่เทศบาลไป
บางส่วนแล้วก็ตาม  แต่ยังมีอีกหลายจุดท่ียังไม่มีระบบระบายน้ า  เช่น  ริมถนนสายวัดศรีสุวรรณ เป็นต้น  เมื่อฝน
ตกหนักท าให้ระบายน้ าไม่ทันท่วงที  ส่งผลให้น้ าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชน 
        ขอบเขตของปัญหา  บริเวณสายวัดศรีสุวรรณ 
      สาเหตุของปัญหา 
        ๑.  ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ ามีไม่เพียงพอ 
        ๒.  ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ าของเดิมมีสภาพทรุดโทรม  และอุดตัน 
 



 ๗ 

 
๑.๔  ปัญหาน้ าประปาขาดคุณภาพ 
ลักษณะของปัญหา  เทศบาลต าบลวังกะ  ได้ด าเนินการด้านการประปา  โดยการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตได้ก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปาให้เทศบาล  ซึ่งใช้ในการผลิตน้ าประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาล
มานานนับ  ๓๐  ปี  ระบบต่างๆอยู่ในสภาพเก่า  ทรุดโทรม  ท าให้การผลิตน้ าประปาขาดคุณภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  ไม่สามารถควบคุมในเรื่องของความสะอาดและกล่ิน  ซึ่งบางครั้งมีกล่ินของส่ิงปนเป้ือนท่ีมากับน้ าดิบท่ี
ใช้ในการผลิต 

ขอบเขตของปัญหา  บริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลวังกะ 
สาเหตุของปัญหา 
๑.  ระบบการผลิตน้ าประปาใช้งานมานาน  ท าให้น้ าประปาท่ีได้ไม่มีคุณภาพ 
๒.  ระบบท่อประปาเก่าช ารุด  เป็นสนิม  ท าให้เกิดตะกอนและกล่ิน 

 
๒.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

๒.๑  ปัญหาด้านการก าจัดขยะมูลฝอย  
ลักษณะของปัญหา  เทศบาลต าบลวังกะ  เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  มีลักษณะเป็นชุมชนท่ี

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมีการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดขยะในแต่ละวันเป็น
จ านวนมาก  จึงท าเกิดปัญหาในการจัดเก็บขยะเป็นอย่างมาก 

ขอบเขตของปัญหา  บริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลวังกะ  
สาเหตุของปัญหา   
๑.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการก าจัดและแยกขยะไม่เพียงพอ   
๒.  วิธีก าจัดขยะแบบฝังกลบไม่เหมาะสมในสภาพพื้นท่ี   
๓.  ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บตลอดจนด้านการขนถ่ายขยะยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
๑.๒ ปัญหาด้านน้ าเสยี   
ลักษณะของปัญหา  เนื่องจากปัจจุบันน้ าเสียซึ่งเกิดจากประชาชน  ท่ีอาศัยอยู่บริเวณตลาดมี

เพิ่มมากขึ้น และถูกปล่อยลงอ่างเก็บน้ าเข่ือนวชิราลงกรณ  โดยยังไม่ได้ผ่านการบ าบัดและมีประชากรส่วนหนึ่งใช้
แพเป็นท่ีอาศัยและประกอบอาชีพ    ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความสกปรก  ในรูปสารอินทรีย์  และ
สารอินทรีย์สูง  ก่อให้เกิดสภาพปัญหาทางระบบนิเวศวิทยาและคุณภาพชีวิตต่อไป 

ขอบเขตของปัญหา  บริเวณอ่างเก็บน้ าซึ่งมีแพอยู่ท่ัวไป  ตลอดจนบริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาล 
สาเหตุของปัญหา  
๑.  การผลิตน้ าเสียของประชาชนอยู่ในอัตราท่ีสูง 
๒.  ขาดระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
๓.  ปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๓.๑  ปัญหาด้านค่าครองชีพ  
ลักษณะของปัญหา   เนื่องจากเทศบาลต าบลวังกะ  เป็นเขตท่ีมีลักษณะเศรษฐกิจตกต่ า  ท าให้

เกิดปัญหาด้านค่าครองชีพของประชาชน  จึงยังคงเป็นปัญหาหลักต่อไป 
ขอบเขตของปัญหา   บริเวณท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลวังกะ 
สาเหตุของปัญหา   
๑.  ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
๒.  ประชาชนยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของตนเอง 
๓.  ไม่มีตลาดรองรับผลิตผลท่ีผลิตได้จากการเกษตร 



 ๘ 

 
๔.  ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม  

        ๔.๑  ปัญหาชุมชน 
                    ลักษณะของปัญหา   ชุมชนมีรายได้น้อยมีบ้านเรือนอาคารทรุดโทรม  ไร้ระเบียบ  บ้านเรือน
อยู่กันหนาแน่น  ความสะอาดและส่ิงแวดล้อมไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร  ตามชุมชนโดยท่ัวไปเป็นการบุก
รุกท่ีสาธารณะปลูกบ้านพักอาศัยเป็นแบบ 
                ขอบเขตของปัญหา   พื้นท่ีนอกการจัดสรรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ท้ังบนบกและในน้ า  
ภายในเขตเทศบาล 
                    สาเหตุของปัญหา 

๑.  การจัดการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสม  ท่ีพักอาศัยหนาแน่น  
๒.  การให้บริการด้านสาธารณสุขท าได้ไม่ท่ัวถึง  
๓.  ประชาชนขาดความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง  
๔.  ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัย 

 
  ๔.๒  ปัญหาการรุกล้ าที่สาธารณะประโยชน์ 

ลักษณะของปัญหา   เนื่องจากท่ีดินในเขตเทศบาลมีจ ากัดและมีราคาสูง  ประกอบกับสภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงไม่ชันมาก  อยู่ริมขอบอ่างเก็บน้ าเข่ือนวชิราลงกรณ์และภูเขา  รวมถึงท่ีสาธารณะอื่นๆ ท่ี
ประชาชนใช้ร่วมกัน  เช่น  ทางหนีไฟ  ท่ีดินว่างเปล่าท่ีไม่เหมาะสมให้อยู่อาศัยและบริเวณพื้นน้ าท้ังหมด 

ขอบเขตของปัญหา   บริเวณขอบอ่างในอ่างเก็บน้ าบริเวณสองข้างทางหลวง บริเวณหลัง
กองร้อย   ตชด.  ๑๓๔   และทางหนีไฟในตลาดเทศบาล 

สาเหตุของปัญหา   
๑.  ท่ีดินในเขตเทศบาล  มีราคาสูงท าให้มีผู้รุกล้ าท่ีสาธารณะเพื่อก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
๒.  ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการเคารพกฎหมาย  และช่วยกันดูแลรักษาท่ีสาธารณะ

ต่าง ๆ  
๓.  การควบคุมดูแลกระท าได้ไม่ท่ัวถึง  เนื่องจากอยู่ในการดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงาน  

เช่น หน่วยอุทยานแห่งชาติเขื่อนวชิราลงกรณ   นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ  กรมเจ้าท่า  กรมป่าไม้ ถูกปล่อยปละ
ละเลยกันมานาน  ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าท าอะไรก็ได้ 

 
๕.  ปัญหาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  

๕.๑  ปัญหาด้านรายได้จัดเก็บของเทศบาล 
                ลักษณะของปัญหา   ปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล   เป็นไปตามกฎหมายซึ่งจ ากัดให้
เทศบาลจัดเก็บเฉพาะภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    ภาษีบ ารุงท้องท่ี    ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียม  อื่น ๆ  อีก 
เพียงเล็กน้อย  ซึ่งการจัดเก็บในส่วนนี้  เทศบาลยังไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ครอบคลุมได้  เนื่องจากขาด
ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ  ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
           ขอบเขตของปัญหา   ภาษแีละค่าธรรมเนียมท่ีเทศบาลสามารถจัดเก็บเอง 

สาเหตุของปัญหา   
๑. ขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๒. ขาดการด าเนินการจัดท าระบบแผนท่ีภาษี   
๓. วัสดุอุปกรณ์ไม่ทันสมัยและเพียงพอ 

 
 



 ๙ 

 
               ๕.๒  ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
                 ลักษณะของปัญหา   เทศบาลมีพื้นท่ีกว้างขวาง  ท าให้เทศบาลประสพปัญหาในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ปัญหาด้านขยะ  ปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะต้องใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  แต่ในปัจจุบันเทศบาลยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอยู่อีกมาก  
                  ขอบเขตของปัญหา  ท้ังภายในและภายนอกส านักงาน  
                   สาเหตุของปัญหา  เทศบาลต้องใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถ
จัดหา วัสดุอุปกรณ์ได้เพียงพอต่อความต้องการ การพัฒนาจากความต้องการของประชาชน 
       จากการส ารวจพบว่า  ความต้องการท่ีจะใหเ้ทศบาลแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในภาพรวมคือ  ต้องการ
ให้แก้ไขปัญหาถนน/ซอย  มากเป็นล าดับที่หนึ่ง  รองลงมา คือต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่อง  ไฟฟ้าสาธารณะ  
ล าดับที่สาม  ต้องการถังรองรับขยะมูลฝอยท่ีได้มาตรฐาน  และต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องท่อระบายน้ า  เมื่อ
จ าแนกปัญหาความต้องการแล้วปรากฏ  ดังนี้ 

๑.  ความต้องการด้านโครงการสร้างพื้นฐาน  
   -  ถนน  เห็นว่า  ถนน/ซอยเป็นหลุมเป็นบ่อ  ไหล่ทางช ารุด  โดยเฉพาะซอยเล็กๆ  ในช่วงฤดู
ฝนจะมีน้ าขัง 
           - ไฟฟ้าสาธารณะ  เห็นว่า  ซอยบางซอย  ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ                                                
    - ท่อระบายน้ า  จากการสอบถามพบว่าลักษณะของปัญหาแบ่งเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ  ต้องการ
ให้เทศบาลก่อสร้างท่อระบายน้ าในถนนท่ียังไม่มีและให้ซ่อมแซมรางระบายน้ าท่ีช ารุด  และให้มีฝาปิด 
 

๒.  ความต้องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ๒.๑  ปัญหาเร่ืองขยะ   เนื่องจากถังรองรับขยะยังไม่เพียงพอ  และต้องการให้มีถังรองรับขยะ

ท่ีไดมาตรฐาน  และต้องการให้มีเตาเผาขยะมาใช้แทนวิธีฝังกลบ  ซึ่งก่อปัญหาเรื่องกล่ินและพื้นท่ีมาก 
              ๒.๒  ปัญหาเร่ืองน้ าเสีย   เนื่องจากน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจาก  ๒  แหล่ง  คือ  น้ าเสียท่ี
เกิดจากท่อระบายน้ า  และน้ าเสียท่ีเกิดจากผู้อาศัยแพเป็นท่ีอยู่ถาวร  โดยน้ าเสียท้ัง  ๒  แหล่งยังไม่มีระบบบ าบัด
ท่ีดีพอก่อนท้ิงลงในอ่างเก็บน้ า 
    ๒.๓  ปัญหาเร่ืองกลิ่น  ซึ่งปัจจุบันกล่ินท่ีเกิดขึ้นมีอยู่  ๒  ลักษณะ  คือ 

   ๑.  กล่ินท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล       
   ๒.  กล่ินท่ีเกิดจากขยะตกค้างในถังขยะและรางระบายน้ า 

 
๓.  ความต้องการให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  

             ๓.๑  ต้องการให้มีการฝึกอาชีพและช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยมีความต้องการ
ให้เทศบาลจัดฝึกอบรมอาชีพให้โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ  เช่น  พ่อบ้าน  แม่บ้าน  โดยเหตุผลว่าเพื่อ
น าไปใช้เป็นอาชีพเสริม 
 

 ๔.  ความต้องการด้านการพัฒนาสังคม  
๔.๑  ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
๔.๒  ต้องการให้บริการสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนให้เพียงพอ 
๔.๓  ต้องการให้มีการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  วัฒนธรรมละประเพณีอันดีงาม 
๔.๔  ต้องการให้มีสถานท่ีชมวิว  หรือทิวทัศน์  เพื่อชมธรรมชาติท่ีสวยงาม 

 
 



 ๑๐ 

                   
๕.  ความต้องการด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  
  ๕.๑  เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ต้องการให้เทศบาลจัดเครื่องมือ

เครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ตามชุมชนต่าง ๆ   อย่างเพียงพอและอย่างท่ัวถึง 
  ๕.๒   การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด  ต้องการให้เทศบาลจัดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของตลาดเทศบาล  ใหไ้ด้มาตรฐาน 
 

การพัฒนาจากนโยบาย  
 นโยบายกระทรวงมหาดไทย   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

  ๑.  ส่งเสริมประชาชนทุกสาขาทุกอาชีพ  เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  โดยการรณรงค์
เผยแพร่ความรู้หลักการประชาธิปไตยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความศรัทธา  ในกระบวนการเนื้อหาสาระ  และ
บทบาทหน้าท่ี  ท่ีถูกต้องสามารถเข้าถึงและเป็นวิถีชีวิตของประชาชน 
  ๒.  พัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการก าหนดและการบริหาร
ท้องถิ่นของตนเอง 
  ๓.  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน  ในการแจ้งข่าวการรายงานข่าว  และระดมเครื่องมือ  อุปกรณ์จาก
ทุกหน่วยงาน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที 
  ๔.  รักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความสวยงามของบ้านเมืองโดยให้มี
การปลูกต้นไม้ดอก  และไม้ประดับ  ตามแนวถนนและสถานท่ีราชการให้สวยงามให้มีบรรยากาศร่มรื่น  และมี
สภาพภูมิทัศน์ของนักท่องเท่ียว 
 
๒.  นโยบายของคณะผู้บริหาร 
  ๒.๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
  - เร่งรัดและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะ ถนน / ซอย สะพาน ทางเดินเท้าท่ีไม่ได้
มาตรฐาน และเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  - ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนและซอยให้ท่ัวถึง 
  - ปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาให้สะอาดได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  ๒.๒  การพัฒนาสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - เร่งรัดและสร้างเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันในการป้องกัน รักษา  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
  - เร่งรัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ า 
  - ปรับปรุงคุณภาพด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  - ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการเก็บ  ขน  และก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒.๓  การพัฒนาสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน และผู้พิการ  ตลอดจนผู้อ่อนแอ ให้มีโอกาสสร้างเสริม
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
  - ส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยอ านวยความสะดวกให้ด าเนินกิจการลงทุน ด้านการบริการแก่
นักท่องเท่ียว 
   



 ๑๑ 

 
- ส่งเสริมอาชีพและการกระจายรายได้แก่ประชาชน  โดยการฝึกอาชีพและพัฒนาพื้นฐานใน 

ด้านการจ้างแรงงานของชุมชน 
 
  ๒.๔   การพัฒนาสาขาพัฒนาสังคม 
  - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว  สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  
ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 
  - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาท้ังระดับนักเรียน  นักศึกษา   เยาวชนและประชาชน 
 
  ๒.๕   การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  - ส่งเสริมให้องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาท  หน้าท่ี  การตัดสินใจในการ
พัฒนาชุมชน   
  - ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานต่างๆของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอ  ทันสมัย  และ
เหมาะสม  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
  - พัฒนารายได้ของเทศบาล  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าด้วยการปรับปรุงแหล่ง
รายได้  และวิธีการจัดเก็บรายได้ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการ
พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
การพัฒนาจากศักยภาพ 
  ความเป็นเมืองลักษณะพิเศษและเมืองท่องเที่ยว 
 
  ลักษณะ  อ าเภอสังขละบุรี  เป็นอ าเภอหนึ่งท่ีมีพื้นท่ีติดกับประเทศพม่าด้านทิศตะวันตก    
รัฐบาลได้ก าหนดให้บ้านพระเจดีย์สามองค์เป็นด่านช่ัวคราว  เปิดโอกาสให้คนไทยและคนพม่า เข้า-ออก  ท าการ
ค้าขายซึ่งกันและกัน  ในขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มาท่องเท่ียวชมชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนชาวมอญ  ซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามให้คงอยู่  
อีกท้ังชมธรรมชาติอันสวยงามบริเวณอ่างเก็บน าเข่ือนวชิราลงกรณ(เขื่อนเขาแหลม)  วัดวังก์วิเวการาม  สะพานไม้
อุตตมานุสรณ์  ซึ่งเป็นสะพานท่ีท าด้วยไม้และใช้แรงงานคนท่ีมีความยาวท่ีสุดในประเทศไทย  จึงท าให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมีรายได้จากการขายอาหารและบริการเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ 
 
  ขอบเขตการพัฒนา 
  - จัดสร้างสถานท่ีชมทิวทัศน์เพิ่มข้ึน 
  - จัดสร้างท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน้ า 
  - จัดสร้างถนนคสล.  ในเขตเทศบาลให้ท่ัวถึง  เพื่อแลดูสะอาดและสวยงามเป็นท่ีประทับใจของ
ชาวต่างประเทศท่ีมาท่องเท่ียวในอ าเภอสังขละบุรี 
 

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



 ๑๒ 

 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรตี าบลวังกะ 

 
ด้านการบริหารและการปกครอง 

1.  จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต   ยุติธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนและประเทศ     

2.  จะส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมและการ
วางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นและประเทศ  

3.  จะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดหลักความเสมอภาค และ 
เสรีภาพของประชาชน ท้ังในระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  

4.  จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาอบรมในด้านต่างๆ มีศักยภาพ เพื่อการให้บริการ
ประชาชนและพัฒนาองค์กร  

5.  จะส่งเสริม และสนับสนุนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการต่อ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง   

6.  จะส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากร มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1.  จะส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ 
2.  จะส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีตลาดในการจ าหน่าย 
3.  จะส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
4.  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม 
5.  จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข 
6.  จะส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
7.  จะส่งเสริมความรัก   ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น 
8.  จะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมประเทศ จังหวัด 

อ าเภอ  และชุมชน  
9.  จะดูแล ปรับปรุงและจัดหาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถาน ท่ีออกก าลังกายส าหรับประชาชนในเขต

เทศบาลอย่างพอเพียง  
 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.  จะพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในด้านต่าง ๆในเขตเทศบาล โดยท าการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  วัสดุ 

อุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน   
2.  จะสนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และบุคลากรในการป้องกันและระงับ  โรคติดต่อด้าน

ต่าง ๆ  อย่างท่ัวถึง                                                                          
3.  จะสนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และบุคลากรในการป้องกันอัคคีภัยและ การป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย อย่างท่ัวถึง 
4.  จะสนับสนุนกิจกรรมทุก ๆด้าน ในการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    
5.  จะสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆให้ประชาชนเกิดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม 
     ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
 



 ๑๓ 

 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

1.  จะส่งเสริมและพัฒนากิจการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
2.  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและประชาชนได้รับการอกก าลังกาย

และแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆอย่างท่ัวถึง   
3.  จะบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่นและประเทศ  
4.  จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.  จะส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตามอ านาจหน้าท่ี 
6.  จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล ของเทศบาล

ให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 

ด้านการพัฒนา 
1.  จะจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางคมนาคมท้ังทางบก และทางน้ า  
2.  จะจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล ให้มีมาตรฐานและ

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี   
3.  จะดูแลและบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินและปรับปรุงระเบียบกฎหมายในด้านต่างๆเพื่อความ

เรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม 
4.  จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน 
5.  จะปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าท่องเท่ียว   
 

                                  ************************* 
 
การพัฒนาจากนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวังกะ 
             -  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

๑. เร่งรัดและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะ ถนน / ซอย สะพาน ทางเดินน้ าท่ียัง
ไม่ได้มาตรฐาน  และเป็นหลุมเป็นบ่อ 

๒. ปรับปรุง ถนน / ซอย เพื่อเป็นการขยายผิวจราจร  และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างถนน
สายหลักและสายรอง 

๓. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะตามถนนและซอยให้ท่ัวถึง  
              -  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการเก็บขน และก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

๒.เร่งรัดให้มีการ กวดขันโรงงาน สถานประกอบการ  โรงแรม รีสอร์ทท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
และน ามาซึ่งปัญหามลภาวะท้ังทางกล่ิน  เสียงและน้ าเสีย 

๓.เร่งรัดและสร้างเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกัน  ในการป้องกัน รักษา ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 
             -  การพัฒนาสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ  

๑.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  ตลอดจนผู้อ่อนแอ ให้มีโอกาสสร้างเสริมรายได้ ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

 



 ๑๔ 

๒.ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  เพราะเช่ือว่าการท่องเท่ียวจะท าให้ท้องถิ่นมีรายได้มาก
ขึ้น 
           -  การพัฒนาสาขาพัฒนาสังคม 

๑.เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน  โรงเรียน วัด องค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ในอันท่ีจะ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

๒.เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ  โดยการสร้างสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพิ่มขึ้น  
ปรับปรุง  ข้อบังคับ  ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
              -  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

๑.ส่งเสริมให้องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด  บทบาท  หน้าท่ี  การตัดสินใจ  ในการ
พัฒนา 

๒.เน้นหนักการให้ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับท้องถิ่น  
๓.พัฒนาเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และจรรยาบรรณของบุคลากรให้มีความตระหนักในการ

บริการประชาชน  
๔.พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนารายได้ 
๕.เน้นการใช้ระบบฐานข้อมูลในการบริหารการพัฒนาปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  เพื่อสนองตอบต่อการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ                             
 
แนวทางการพัฒนาประจ าปี  ๒๕61 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังกะ  ประจ าปี  ๒๕61  ได้น าวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังกะ  4  ปี  (พ.ศ.  ๒๕61-๒๕๖4)  มาพิจารณาร่วมกับประเด็นหลักของการพัฒนา
เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์หลักในการงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังกะ  ประจ าปี  ๒๕61  ดังนี้ 
 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕61 
  ๑.  เพื่อปรับปรุงและขยายโครงข่ายสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลวังกะ  และจัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนท่ีเพิ่มมากขึ้น 
  ๒.  เพื่อบ ารุงรักษาสภาวะแวดล้อมของเมืองให้เป็นที่น่าอยู่อาศัย 
  ๓.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอันเป็นการ
สนับสนุนต่อการเผยแพร่ช่ือเสียงของเมือง  และส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
  ๔.  เพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล  ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง  ปลอดภัยจากโรคระบาด  และรณรงค์การรักษา
ความสะอาดท้ังของชุมชนและส่วนบุคคล 
  ๕.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาให้สามารถบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  ๖.  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลให้สามารถ
บริการประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  ดังนั้น  เพื่อให้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕60  บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  จึงได้
ก าหนดแนวทางของการพัฒนา  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติออกเป็น  ๕  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมือง 
    น่าอยู่ 
 
 



 ๑๕ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   

 
แนวทางการพัฒนา ของเทศบาลต าบลวังกะ  ในช่วง พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2   มี   ๒0   แนวทาง 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีแนวทางการพัฒนาคือ 
๑.๑ แนวทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
๑.๒ แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ๆ 
๑.๓ แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
๑.๔ แนวทางส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อม  เป็นเมืองน่าอยู่            
มีแนวทางการพัฒนาคือ  

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ 
และนอกระบบ ตลอดจนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน เพื่อปูรากฐานปรัชญา   
เศรษฐกิจพอเพียง  และเตรียมสังคมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข 
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวม 
2.5 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์  ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี 
2.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
แนวทางการพัฒนา คือ  

  ๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  ๓.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด       

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
  ๓.๓ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
  ๓.๔ แนวทางการพัฒนาการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง   มีแนวทางการพัฒนา  คือ 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  
๔.๒ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติ 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาเพื่อลดปัญหาสังคมร่วมกัน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน    
๕.๑ แนวทางการพัฒนาระบบ การคมนาคม การขนส่ง การสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ                                             
๕.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารการจัดการ  ด้านบ าบัดน้ าเสีย  การก าจัดขยะ 

มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
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แผนการ
ด าเนินงาน

ประจ าปี  พ.ศ.
๒๕๖๑ 

๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์  

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
สังคมฐานความรู้
และสิ่งแวดล้อม  
เป็นเมืองน่าอยู่             

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน    

๔.   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ

ความมั่นคง    

๕.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน    
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บัญชี โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖1 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
1.2 โครงการจัดท าส่ือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวรองรับท้องถิ่น 4.0 ในอ าเภอสังขละ
บุร ี
1.3 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
1.4 โครงการตั้งจุดตรวจวันปีใหม่และจุดบริการ 
1.5 โครงการอบรมให้บริการการท่องเท่ียวพร้อมศึกษาดูงาน 
1.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว(ถนนคนเดินสังขละบุรี) 
1.7 โครงการจุดตรวจวันสงกรานต์และจุดบริการ 
2.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2.1 โครงการศึกษาเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก 
2.2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน 
2.3 โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้ 
2.4 โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน 
2.5 โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 
2.6. โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิตท่ีพอเพียง 
2.7 โครงการโตไปไม่โกง 
2.8 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 
2.9 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2.10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
2.11 โครงการคัดแยกขยะ 
2.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทันตสุขภาพ 
2.13 โครงการสนับสนุนพัฒนาองค์กรสตรี 
2.14 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและศึกษาดู
งาน 
2.15 โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูศาสนา(วันวิสาขบูชา) 
2.16 โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเท่ียว(ประเพณีลอยกระทง) 
2.17 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมโรคตามฤดูกาล 
2.18 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล 
2.19 โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเท่ียว(ประเพณีสงกรานต์) 
2.20 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามประเพณี ผูกข้อมือเดือนเก้า 
2.21 โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูศาสนา(วันมาฆบูชา) 
2.22 โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี 



 ๑๘ 

2.23  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ 
2.24. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนประชาชนเพื่อพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2.25. โครงการแต่งกายประจ าถิ่นทุกวันศุกร ์
2.26. โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูศาสนา(วันอาสาฬหบูชา) 
2.27. โครงการรักการหนนู้อยรอบรู้สู่อาเซียน 
2.28. โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
2.29. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
2.30. โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
2.31. โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง 
2.32 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯปลอดภัยปลอดโรคส่งเสริมไอโอดีนสุขภาพอนามัยและทันต
สุขภาพ 
2.33 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์และปิดทองหลังพระ 
2.34 โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.35 โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ส าหรับ ศพด. 
2.36  โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล 
2.37 อุดหนุนหารจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล3โรงเรียน 
2.38 อุดหนุนโครงการด้านการป้องกนัยาเสพติด 
2.39 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 4 ศูนย์ 
2.40 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล 
2.41 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล 
2.42 โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(3ชุมชน) 
2.43 เบ้ียยังชีพผู้ติดเอดส์ในเขตเทศบาล 
2.44 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) 
2.45 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
2.46 เบ้ียยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล 
2.47 โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
2.48 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
3.ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
2. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบล
วังกะ 
3.3 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของประชาชน พ.ศ.2540 
3.4 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสแลคนไร้ที่พึ่ง 
3.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและสังคม นอกสถานท่ี 
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3.6 โครงการจัดท าประชาคมและแผนชุมชนเทศบาลต าบลวังกะ 
3.7 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชน 
3.8 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3.9 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เทศบาลต าบลวังกะ 
3.10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.11 โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
3.12 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
3.14 สนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาดไทยและโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
3.15 โครงการสนับสนุนการจัดงานงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี
2561 
3.16 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 
3.17 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3.18 โครงการพนักงานดีเด่น 
4.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง 
4.1 โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลต าบลวังกะ 
4.2 โครงการป้องกันภัยพิบัติสู่อาเซียน 
4.3 โครงการ จัดงานถวายเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดชและงาน
รัฐพิธีและราชพิธี 
4.4 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี9 
4.5 โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4.6 โครงการศูนย์เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4.7 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรต ิ
4.8 โครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง การท่องเท่ียวและ
วัฒนธรรม 
4.9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
4.10 โครงการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลต าบลวังกะ 
4.11 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ 
4.12 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะและการลงประชามติ
รัฐธรรมนูญ 
4.13 โครงการอบรม อปพร./ทบทวนและศึกษาดูงานสมาชิก อปพร.เทศบาลต าบลวังกะ 
4.14 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นท่ี 
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4.15 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและส่งเสริมความสมานฉันท์ 
4.16. โครงการวันปิยมหาราช 
4.17 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา28 
กรกฎาคม 
4.18 โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
5.1 โครงการทาสีตีเส้นพร้อมติดต้ังเครื่องหมายจราจร 
5.2 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ าในเขตเทศบาล 
5.3 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ศพด.วัดศรี) 
5.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทางเข้าบ่อน้ า(ดงสัก)ซอย1(ฝ่ังซ้าย) 
5.5 โครงการสร้างขยะให้มีมูลค่าและให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 
5.6 โครงการชุมชนปลอดขยะและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
5.7 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียในชุมชนและสถานประกอบการ 
5.8 โครงการติดต้ังปั๊มน้ าแรงดันสูงพร้อมระบบท่อสูบน้ าประปา  
5.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนดงสัก ฝ่ังขวา ม.2 
5.10 โครงการปรับปรุงทางลงจุดชมทิวทัศน์เทศบาลต าบลวังกะ พร้อมปรับปรุงห้องน้ า-ส้วม
ด้านบนและด้านล่างซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา อุปกรณ์ต่างๆทาสี เปล่ียนบ่อเกรอะ บ่อซึมห้องน้ า
ด้านบนเป็นถังบ าบัดส าเร็จรูป หมู่2 
5.11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนสังขละบุรี ซอย7 
5.12 โครงการเปล่ียนโคมไฟฟ้าเป็นหลอดแอลอีดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564  
 

จุดยืน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพิ่มขึ้น โดย

ค านึงถึง 
การใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้
มาตรฐาน                 
การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC" 
 

วิสัยทศัน ์
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน                 
2. พัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  
3. สนับสนนุและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพื้นเมือง   
4. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย    
5. สนับสนนุประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว  
6. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว   
7. ปรับปรุง พัฒนาเสน้ทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน   
8. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม   
9. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
10.  ปรับปรุง  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค   
11.  การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม   
12.  พัฒนาสถานที่พักผอ่นให้มีมาตรฐานและปลอดภัย   
13.  ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   
14.  สนับสนนุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
15.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน   
16.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม   
17.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี   
18.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
19.  ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
20.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
21.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
22.  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  

 
 
 



 ๒๒ 

 
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ  
2. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า   
3. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  
4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน   
5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน   
6. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  
7. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย   
8. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก   
9. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน   
10.  มีน้ าส าหรับใช้ในการอปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ   
11.  การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  
12.  มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มาตรฐาน   
13.  การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ   
14.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   
15.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
16.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   
17.  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ินด ารงอยู่   
18.  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
19.  มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถ่ิน   
20.  การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
21.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
22.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธปิไตย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
2.3 การผังเมือง 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 
3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน 
      จากการเกษตร 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถ่ิน 
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการ 

6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการ 
      ปฏิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วม 
 

 

มีมติจัดท า ทบทวน หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2564  ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
 



 ๒๔ 

 
 



ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

สรุปงบหน้าแผนการด าเนนิงาน 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าป ี 2561 

เทศบาลต าบลวังกะ 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วย 
 ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

      
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 7 6.80 1,024,000 2.30 เทศบาลต าบลวังกะ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมฐานความรู้และ
สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ 

48 
 

56.60 
 

26,465,230.- 59.43 เทศบาลต าบลวังกะ   

3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

18 17.48 877,000 1.97 เทศบาลต าบลวังกะ 

4. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมประชาธิปไตยและความม่ันคง 18 
 

17.48 2,610,000 5.86 เทศบาลต าบลวังกะ 

5. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน    12 
 

11.65 13,553,000.- 
 

30.44 เทศบาลต าบลวังกะ 

รวม 103 100 44,529,230 100 เทศบาลต าบลวังกะ 

 
 
 
 
 


