
1 แบบ ผด.01
แบบ ผด.01 แบบบัญชีสรุปโครงการจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน
ท่ีดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณรับผิดชอบหลัก

ท้ังหมด ทั้งหมด
1 ยุทธศาสตร  การพัฒนาสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 7 5.26 ######## 2.83 สํานักปลัด
และนันทนาการ
1.2 แผนงาน การรักษาความสงบ 2 1.50 24,000 0.04 สํานักปลัด
ภายใน

9 6.76 1,534,000 2.87
2 ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สังคมฐานความรู และสิ่งแวดลอมให
เปนเมืองนาอยู
2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 0.75 10,000 0.02 สํานักปลัด
2.2 แผนงาน การศึกษา 34 25.56 ######### 35.13 สํานักปลัด
2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็ง 10 7.52 1,290,000 2.42 สํานักปลัด
ของชุมชน
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 5 3.76 310,000 0.52 กองชาง
2.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม 8 6.02 380,000 0.71 สํานักปลัด
และนันทนาการ
2.6 แผนงานงบกลาง 3 2.26 ######## 8.10 สํานักปลัด

61 45.87 25,022,875 46.90
3 ยุทธศาสตร  การพัฒนาการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 13 9.78 ######## 2.36 สํานักปลัด/คลัง
3.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็ง 6 4.51 130,000 0.24 สํานักปลัด
ของชุมชน

19 14.29 ####### 2.60

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รวม

รวม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

 /4. ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริม...

ยุทธศาสตร
แผนงาน

รวม



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน
ท่ีดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณรับผิดชอบหลัก

ท้ังหมด ทั้งหมด
4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริม

ประชาธิปไตยและความม่ันคง
4.1 แผนงาน บริหารท่ัวไป 4 3.01 420,000 0.78 สํานักปลัด
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบ 4 3.01 295,000 0.55 สํานักปลัด
ภายใน
4.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม 11 8.27 ######## 3.53 สํานักปลัด
และนันทนาการ
4.4. แผนงาน สรางความเขมแข็ง 2 1.50 60,000 0.10 สํานักปลัด
ของชุมชน

21 15.79 ####### 4.96
5 ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐาน
5.1 แผนงาน การรักษาความสงบ 1 0.75 180,000 0.34 สํานักปลัด
ภายใน
5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 17 12.78 ######### 41.63 กองชาง
5.3 แผนงานสาธารณสุข 5 3.76 380,000 0.70 กองชาง

23 17.29 22,787,000 42.67
133 100.00 ######## 100.00

หมายเหตุ  แบบ ผด.02/1 ไมนํามารวมในแบบ ผด.01

รวม

รวม
รวมท้ังสิ้น

ยุทธศาสตร
แผนงาน



2. แบบ ผด. 02
แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1 ยุทธศาสตร   การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
1.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการจัดงานวันข้ึนปใหม จัดกิจกรรมรวมทําบุญ 50,000 บริเวณตลาด สํานักปลัด

ตักบาตรชวงเทศกาลปใหม สังขละบุรี (งานทองเที่ยว)
กาญจนา/ณัฐรินีย

2 โครงการอบรมการใหบริการการ อบรมใหความรูผูประกอบการ 300,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
ทองเท่ียว เก่ียวกับการใหบริการ (งานทองเที่ยว)
(ตลาดกะเหรี่ยง) การทองเที่ยว กาญจนา/ณัฐรินีย

3 โครงการอบรมมัคคุเทศนทองถ่ิน อบรมใหความรูเพิ่มศักยภาพ 50,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
มัคคุเทศกทองถ่ิน  ดานขอมูล (งานทองเที่ยว)
แหลงทองเที่ยว และการ กาญจนา/ณัฐรินีย

บริการ
4 โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 500,000 บริเวณตลาด สํานักปลัด

(ถนนคนเดิน เทศบาลตําบลวังกะ) เพ่ือแสดงวิถีชีวิตของกลุม สังขละบุรี (งานทองเที่ยว)
ชาติพันธุ และเผยแพร กาญจนา/ณัฐรินีย
ศิลปะวัฒนธรรม และการ
ทองเท่ียวอําเภอสังขละบุรี

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563



ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
5 โครงการจัดทําสื่อเผยแพรประชา ผลิตสื่อ ปชส.เผยแพรการ 100,000 สํานักปลัด สํานักปลัด

สัมพันธการทองเท่ียวรองรับทองถ่ินทองเที่ยวของอําเภอสังขละบุรี (งานทองเที่ยว)

4.0 ใน อําเภอสังขละบุรี และสรางรายไดใหกับชุมชน กาญจนา/ณัฐรินีย

6 โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว สงเสริมการทองเท่ียว วิถีชีวิต 500,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย -รามัญ ชุมชน ชาวไทย-รามัญ (งานทองเที่ยว)

โดยเผยแพรศิลปะวัฒนธรรม กาญจนา/ณัฐรินีย

ไดแก การทําอาหารรามัญ
การจักสาน เปนตน
เปนการสงเสริมการทอง
เท่ียวตอยอดจากโครงการ
อบรมการใหบริการการทอง
เท่ียวปงบประมาณท่ีผานมา

7 โครงการ "ชวนลูกจูงหลาน สวดมนตสงเสริมใหประชาชนในชุมชน 10,000 วัดศรีสุวรรณ สํานักปลัด
ขามป สงเสริมสัมพันธดีๆ ไดทํากิจกรรมรวมกัน ผานการ (พัฒนาชุมชน)
ในครอบครัว" ปฏิบัติธรรมไวพระสวดมนต อรพรรณ

ซึ่งชวยในการพัฒนาสุขภาพ
จิต

รวม 7 #######

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



1.3 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการตั้งจุดตรวจปใหมและจุด มีจุดตรวจรวมและจุดบริการ 12,000 จุดตรวจรวม สํานักปลัด

บริการ สําหรับบริการนักทองเท่ียว หนาเทศบาล (งานปองกัน)
ชวงเทศกาลปใหม (ยุทธศักดิ)์

2 โครงการตั้งจุดตรวจวันสงกรานต มีจุดตรวจรวมและจุดบริการ 12,000 จุดตรวจรวม สํานักปลัด
และจุดบริการ สําหรับบริการนักทองเท่ียว หนาเทศบาล (งานปองกัน)

ชวงเทศกาลสงกรานต (ยุทธศักดิ)์

รวม 2 24,000

2 ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
2.1 แผนงาน  บริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการเทศบาลนาอยู จัดกิจกรรมเพื่อใหเทศบาล 10,000 สํานักงาน สํานักปลัด

มีความสะอาดเปนระเบียบ ทต.วังกะ (บริหารท่ัวไป)
เรียบรอย (5 ส.) (สุนิสา)

รวม 1 10,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562



2.2 แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมสําหรับเด็กในเขต 30,000 สนามกีฬา ทต. สํานักปลัด

เทศบาลตําบลวังกะ (การศึกษา)
ณัฏฐนันท

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ จัดอบรมและศึกษาดูงานของ 200,000  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
ครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร พนักงาน ครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.ทต.วังกะ)
เทศบาลและกรรมการบริหารศูนย พนักงานเทศบาลและ ณัฏฐนันท
พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการบริหาร ศพด.ฯ

3 เงินอุดหนุนสวนราชการ สนับสนุนงบประมาณให 195,000  -ร.ร.อุดมสิทธิศึกษาสํานักปลัด
1) อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน กับโรงเรียนในเขตเทศบาล  -ร.ร.อนุบาลสังขละ(วิเคราะหฯ)
ในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน บุรี

โรงเรียนละ 65,000.-บาท  -ร.ร.วัดวังกวิเว
การาม

4 เงินอุดหนุนสวนราชการ สนับสนุนงบประมาณให 15,000  -ร.ร.อุดมสิทธิศึกษาสํานักปลัด
2) อุดหนุนการปองกันและแกไข กับโรงเรียนในเขตเทศบาล  -ร.ร.อนุบาลสังขละ(วิเคราะหฯ)
ปญหายาเสพติดแกโรงเรียนในเขต ใหโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ บุรี

เทศบาล 3 โรงเรียน เก่ียวกับยาเสพติด เพื่อ  -ร.ร.วัดวังกวิเว
สรางภูมิคุมกันในโรงเรียน การาม
ไมใหของเก่ียวกับยาเสพติด
โรงเรียนละ 5,000.- บาท

5 โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิตท่ี จัดกิจกรรมการออมเงิน 6,000  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
พอเพียง (ศพด.) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.2 ศูนย)
 -ศพด.ทต.วังกะ 5,000 รูคุณคาของเงินและรูจัก
 -ศพด.วัดวังกฯ 1,000 การออม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
6 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ 15,000  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด

สงเสริมไอโอดีน อนามัยท่ีดี  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.2 ศูนย)
ศพด.ทต.วังกะ 10,000
ศพด.วัดวังกฯ 5,000

7 โครงการโตไปไมโกง กิจกรรมการอบรม การสอน 4,000  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
ศพด.ทต.วังกะ 3,000 ใหเด็กมีความตระหนักถึง  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.)
ศพด.วัดวังกฯ 1,000 ผลเสียของการทุจริต ฯ

8 โครงการวิทยาศาสตรนารู กิจกรรมสงเสริมใหเด็กมี 2,000  -ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด
(ศพด.วัดวังกฯ) ความรูความเขาใจ เก่ียว (ศพด.วัดวังกฯ)

กับวิทยาศาสตร ฯ
9 โครงการสงเสริมเรียนรูเศรษฐกิจ กิจกรรมสงเสริมใหเด็กมี 12,000  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด

พอเพียง การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.2 ศูนย)
 -ศพด.ทต.วังกะ 10,000
ศพด.วัดวังกฯ 2,000

10 โครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบานเด็กนักเรียน 2,000  -ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด
(ศพด.วัดวังกฯ) ตามชุมชนตางๆ เพ่ือรับรู (ศพด.วัดวังกฯ)

ปญหา/อุปสรรคท่ีแทจริง
ของเด็ก

11 โครงการศึกษาเสริมประสบการณ สงเสริมใหเด็กเล็กไดทัศนศึกษา 4,000  -ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด
เด็กเล็ก แหลงเรียนรูนอกสถานที่ (ศพด.วัดวังกฯ)

(ศพด.วัดวังกฯ) เพื่อเสริมประสบการณการ
เรียนรู
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ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
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ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
12 โครงการคัดแยกขยะ สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูการ 2,000  -ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด

(ศพด.วัดวังกฯ) คัดแยกขยะไดอยางปลอดภัย (ศพด.วัดวังกฯ)
13 โครงการรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมปลูกฝงเด็กใหมี 4,000  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด

 -ศพด.ทต.วังกะ 3,000 ความรักตอสิ่งแวดลอม  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.)
 -ศพด.วัดวังกฯ 1,000 และปลูกฝงการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม
14 โครงการสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม สงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก และ 1,000  -ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด

จริยธรรม พนักงาน มีความตระหนักใน (ศพด.วัดวังกฯ)
(ศพด.วัดวังกฯ) คุณธรรม มีความอดทน และ

มีความเพียรในการสอน
15 โครงการหนูนอยรอบรู สงเสริมพัฒนาการเรียนรู 1,000  -ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด

ของเด็กเล็ก ใหรอบรูอยาง (ศพด.วัดวังกฯ)
รอบดาน

16 โครงการสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมสงเสริม 2,500  -ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด
วัฒนธรรมในทองถ่ิน ประเพณีวัฒนธรรม ฯ (ศพด.วัดวังกฯ)

17 โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม กิจกรรมสงเสริมใหเด็ก และ 6,000  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มารดาไดทํากิจกรรมรวมกัน  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.)
 -ศพด.ทต.วังกะ 3,000 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 -ศพด.วัดวังกฯ 3,000

18 โครงการปองกันภัยพิบัติอันตราย กิจกรรมการอบรม การสอน 10,000  -ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด
(ศพด.วัดวังกฯ) การปองกันภัย (ศพด.วัดวังกฯ)

19 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ สนับสนุนงบประมาณใหกับ 538,900  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด รอเงินจัดสรร
บริหารสถานศึกษา ศพด.ในการจัดการเรียนการ  -ศพด.วัดวังกฯ (การศึกษา)
เงินอุดหนุน สนับสนุนคาจัดการ สอนแกเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนา
เรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) เด็กเล็ก
 -ศพด.ทต.วังกะ 294,100
 -ศพด.วัดวังกฯ 244,800
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ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
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ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
20 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ สนับสนุนงบประมาณใหกับ

บริหารสถานศึกษา ศพด.เปนคาใชจายในการจัด
เงินอุดหนุน สนับสนุนคาใชจายใน การศึกษา
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา(คาหนังสือเรียน)
เด็กเล็ก (ศพด.)
(1) คาหนังสือเรียน 63,400  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด รอเงินจัดสรร

(อัตราคนละ 200 บาท/ป)  -ศพด.วัดวังกฯ (การศึกษา)
ศพด.ทต.วังกะ 34,600
ศพด.วัดวังกฯ 28,800
(2) คาอุปกรณการเรียน สนับสนุนงบประมาณให 63,400  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด รอเงินจัดสรร

(อัตราคนละ 200 บาท/ป) กับ ศพด.เปนคาใชจายใน  -ศพด.วัดวังกฯ (การศึกษา)
ศพด.ทต.วังกะ 34,600 การจัดการศึกษา
ศพด.วัดวังกฯ 28,800 (คาอุปกรณการเรียน)
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนงบประมาณให 95,100  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด รอเงินจัดสรร

(อัตราคนละ 300 บาท/ป) กับ ศพด.เปนคาใชจายใน  -ศพด.วัดวังกฯ (การศึกษา)
ศพด.ทต.วังกะ 51,900 การจัดการศึกษา
ศพด.วัดวังกฯ 43,200 (คาเครื่องแบบนักเรียน)
(4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สนับสนุนงบประมาณให 136,310  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด รอเงินจัดสรร

(อัตราคนละ 430 บาท/ป) กับ ศพด.เปนคาใชจายใน  -ศพด.วัดวังกฯ (การศึกษา)
ศพด.ทต.วังกะ 74,390 การจัดการศึกษา
ศพด.วัดวังกฯ 61,920 (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
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ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
21 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณคา ########  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด รอเงินจัดสรร

 -ศพด.ทต.วังกะ 847,700 อาหารกลางวันแกเด็กเล็ก  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.) ตามไตรมาส

 -ศพด.วัดวังกฯ 705,600 สังกัดเทศบาล
22 เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบงบประมาณจัดสรรเปนเงิน 100,000  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด รอเงินจัดสรร

วิชาชีพครูสังกัด ศพด. สําหรับเขารับการอบรมฯ  -ศพด.วัดวังกฯ (ศพด.)
(จํานวน 10 คนๆละ 10,000.-บาท)

23 เงินอุดหนุน อาหารเสริม(นม) สนับสนุนงบประมาณคา 5,484,165  -ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด รอเงินจัดสรร

 -ศพด.ทต.วังกะ 331,503 อาหารเสริม (นม) แกเด็ก  -ศพด.วัดวังกฯ (การศึกษา) ตามไตรมาส

 -ศพด.วัดวังกฯ 275,933 เล็ก สังกัดเทศบาล และ  -ร.ร.อนุบาล
 -ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี นักเรียนระดับอนุบาล - สังขละบุรี
3,362,931 ประถมศึกษาปท่ี 6 ของ  -ร.ร.วัดวังก
 -ร.ร.วัดวังกวิเวการาม โรงเรียนในพ้ืนท่ีเทศบาล วิเวการาม
1,513,798

24 เงินอุดหนุนสวนราชการ สนับสนุนงบประมาณคา 10,180,000  -ร.ร.อนุบาล สํานักปลัด รอเงินจัดสรร

สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารกลางวันแกนักเรียน สังขละบุรี (วิเคราะห) ตามไตรมาส

โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมโรงเรียนในพ้ืนท่ีเทศบาล  -ร.ร.วัดวังก
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดย วิเวการาม
แยกเปน
ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี
7,020,000
ร.ร.วัดวังกวิเวการาม
3,160,000
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ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
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ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธจัดกิจกรรมกีฬาใหกับเด็กเล็ก 30,000 สนามกีฬา สํานักปลัด
(กีฬา ศพด.) ศพด.ท้ัง 2 ศูนย ทต.วังกะ (งานการศึกษา)

25 โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวาง จัดกิจกรรมใหเด็กเล็ก  - ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
(ศพด.) ไดศึกษาหาความรูจากแหลง (ศพด.ทต.วังกะ)

เรียนรูภายในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน

26 โครงการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน จัดกิจกรรมใหเด็กเล็ก  - ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
(ศพด.) ไดเรียนรูและอนุรักษภูมิ (ศพด.ทต.วังกะ)

ปญญา
27 โครงการแตงกายชุดประจําทองถ่ิน ใหนักเรียนในศูนยพัฒนา  - ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด

ทุกวันศุกร (ศพด.) เด็กเล็กอนุรักษการแตงกาย (ศพด.ทต.วังกะ)
ประจําถ่ินตามประเพณีแตละ
ทองถ่ิน

28 โครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน จัดกิจกรรมเยี่ยมบานเด็ก  - ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
(ศพด.) นักเรียน 1 ครั้ง/ป (ศพด.ทต.วังกะ)

29 โครงการสงเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมใหนักเรียนมี  - ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
จริยธรรม (ศพด.) คุณธรรม จริยธรรม ศึกษา (ศพด.ทต.วังกะ)

ธรรมของพุทธศาสนาอยาง
ตอเนื่องและนําไปปรับใช
ในชีวิตอยางถูกตองและมี
ความสุข

30 โครงการปฐมนิเทศประชุมผูปกครองเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กได  - ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด
(ศพด.) มีการประสานความรวมมือ (ศพด.ทต.วังกะ)

กับผูปกครองเด็ก
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ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
31 โครงการขยับกายวันละนิด เพ่ือชีวิตใหนักเรียนไดออกกําลัง  - ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด

ท่ีสดใส (ศพด.) กายไดอยางถูกตอง และ (ศพด.ทต.วังกะ)

มีสุขภาพท่ีแข็งแรง
32 โครงการหนูนอยไหวสวย (ศพด.) ปลูกฝงใหนักเรียนมีมารยาท  - ศพด.ทต.วังกะ สํานักปลัด

ในการไหวและสืบทอด (ศพด.ทต.วังกะ)

วัฒนธรรมการไหวท่ีถูกตอง
33 โครงการสงเสริมคุณธรรม สงเสริมใหเด็กเล็กไดมีสวน  - ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด ตามวันสําคัญ

จริยธรรมวันสําคัญทางศาสนา (ศพด.)รวมในกิจกรรมวันสําคัญทาง (ศพด.วัดวังกฯ) ทางศาสนา

ศาสนา เชน วันมาฆบูชา
วันอาสาฬบูชา

34 โครงการสงเสริมคุณธรรม สอนวิธีการทําตุง และพาเด็ก  - ศพด.วัดวังกฯ สํานักปลัด
จริยธรรมตามประเพณีลอยเรือ ไปรวมกิจกรรมประเพณีลอย (ศพด.วัดวังกฯ)

สะเดาะเคราะห (ศพด.) เรือสะเดาะเคราะห
รวม 34 #######
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2.3 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการฝกอบรมสงเสริมการเรียน กิจกรรมสงเสริมการเรียน 400,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด

รูเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี รูเศรษฐกิจพอเพียง สนับ และสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)
ใหม ,โครงการอันเนื่องมาจากพระ- สนุนการแกไขปญหาความ ศึกษาดูงาน อรพรรณ
ราชดําริ,โครงการอันเนื่องมาจากพระ ยากจนดวยกระบวนการ
ราชเสาวนียและปดทองหลังพระฯลฯ เรียนรูการเกษตรตามแนว
(โครงการฝกอบรมสงเสริมการเรียนรู ทฤษฎีใหม
เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน ฯ)

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดอบรมผูสูงอายุ ผูพิการ และ 450,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอย ผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาล และสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)
โอกาสและศึกษาดูงาน จํานวน 1 คร้ัง และศึกษา ศึกษาดูงาน อรพรรณ

ดูงาน
3 โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชน จัดอบรมอาชีพใหเด็ก เยาวชน 100,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

ในเขตเทศบาล ประชาชน ในเขตเทศบาล (พัฒนาชุมชน)
ใหมีรายไดเสริม สิรภพ

4 โครงการสนับสนุนและพัฒนา จัดอบรมแกกลุมสตรี /พัฒนา 150,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
ศักยภาพกลุมสตรี บทบาทของสตรี พ้ืนท่ี ทต. และสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)

วังกะ ศึกษาดูงาน จิดาภา
5 โครงการจิตอาสารักษสังขละบุรี สงเสริมกลุมจิตอาสา ในการ 10,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

ดูแลชุมชนใหมีความสะอาด (บริหารท่ัวไป)
เปนเมืองสวยงามนาอยู ยุทธศักดิ์

6 โครงการปองกันและแกไขปญหา จัดอบรมใหความรู ผูนําชุมชน 50,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลเยาวชน และสตรีในเขตชุมชน และสถานท่ี (พัฒนาชุมชน)

ในครอบครัว เทศบาล ศึกษาดูงาน สิรภพ
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ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
7 โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรม จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน 20,000 ศูนยผูสูงอายุ สํานักปลัด

ผูสูงอายุ เทศบาลตําบลวังกะ การดําเนินงานและกิจกรรม ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)
ของชมรมผูสูงอายุ ดวยการ อรพรรณ
ใหความรูดานตางๆ

8 โครงการศูนยเรียนรูภูมิปญญา จัดกิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา 50,000 ศูนยผูสูงอายุ สํานักปลัด
ทองถ่ิน (ชมรมผูสูงอายุ) ทองถ่ินใหแกเยาวชน ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)

ประชาชน อรพรรณ
9 โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูสูงอายุ 50,000 ศูนยผูสูงอายุ สํานักปลัด

ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูดอยโอกาสได ทต.วังกะ (พัฒนาชุมชน)
ฝกทักษะทางดานอาชีพเสริม อรพรรณ
ชวยเพิ่มรายได

10 โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ ใสใจ จัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือและ 10,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
ผูดอยโอกาสและคนไรท่ีพ่ึง สรางกําลังใจแกผูสูงอายุ ผู (พัฒนาชุมชน)

พิการ ผูปวยติดเตียง ผูดอย - อรพรรณ
โอกาส และคนไรที่พึ่ง

รวม 10 #######
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2.4 แผนงาน  สาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการสงเสริมการอนุรักษ จัดกิจกรรมเพ่ือเปนการสง- 30,000 ทต.วังกะ กองชาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม (สาธารณสุข)

2 โครงการปองกันและควบคุมโรค จัดโครงการปองกันและ 60,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองชาง
ตามฤดูกาล ควบคุมโรคตามฤดูกาล (สาธารณสุข)

3 โครงการรณรงคและปองกัน จัดกิจกรรมเดินรณรงค 100,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองชาง
โรคไขเลือดออก ประชาสัมพันธ และการ (สาธารณสุข)

กําจัดลูกน้ําในเขตเทศบาล
4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบา 60,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองชาง

จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธานแกสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ (สาธารณสุข)
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒวรขัตติยราชนารี ฯ

5 เงินอุดหนุน สนับสนุนการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ 60,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองชาง
งานดานสาธารณสุขมูลฐาน 3 แกคณะกรรมการหมูบาน
ชุมชนๆละ 20,000 บาท ฯ ในการพัฒนางานดาน

สาธารณสุขมูลฐาน
รวม 5 310,000
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2.5 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการแตงกายชุดประจําถ่ิน จัดกิจกรรมการประกวด 5,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด

ทุกวันศุกร การแตงกายของขาราชการ (บริหารท่ัวไป)
และพนักงานจาง ทต.วังกะ สุนิสา

2 โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสาน จัดกิจกรรมตามโครงการ 100,000 บริเวณตลาด สํานักปลัด
ประเพณีวัฒนธรรม และการทอง จัดงานประเพณีลอย ถนนคนเดิน (งานทองเท่ียว)
เท่ียว (ประเพณีลอยกระทง) กระทง ฯ ทต.วังกะ กาญจนา/ณัฐรินีย

3 โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสาน จัดกิจกรรมตามโครงการ 200,000 บริเวณตลาด สํานักปลัด
ประเพณีวัฒนธรรม และการทอง จัดงานประเพณีวัน ถนนคนเดิน (งานทองเท่ียว)
เท่ียว (ประเพณีสงกรานต) สงกรานต ฯ ทต.วังกะ กาญจนา/ณัฐรินีย

4 โครงการสงเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมตามประเพณี 30,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
จริยธรรมตามประเพณึผูกขอมือ ของชาวไทยเชื้อสาย (ทองเท่ียว)
เดือนเกา กะเหรี่ยง ,ไทย-รามัญ ฯ กาญจนา/ณัฐรินีย

5 โครงการสงเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมตามประเพณี 30,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
จริยธรรม ตามประเพณีลอยเรือ ของชาวไทยเชื้อสาย (ทองเท่ียว)
สะเดาะเคราะห กะเหรี่ยง ,ไทย-รามัญ ฯ กาญจนา/ณัฐรินีย

6 โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา จัดกิจกรรมใหเด็กเล็กรวม 5,000 วัดศรีสุวรรณ สํานักปลัด
วันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา โชติกา

7 โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา จัดกิจกรรมใหเด็กเล็กรวม 5,000 วัดศรีสุวรรณ สํานักปลัด
วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา โชติกา

8 โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา จัดกิจกรรมใหเด็กเล็กรวม 5,000 วัดศรีสุวรรณ สํานักปลัด
วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โชติกา

รวม 8 380,000
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2.6 แผนงาน  งบกลาง
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 12,000 ผูปวยเอดส สํานักปลัด

(จํานวน 2 คนๆละ 500 บาท) พ้ืนท่ี ทต.วังกะ(พัฒนาชุมชน)
อรพรรณ

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ######## ผูสูงอายุ สํานักปลัด
(ผูสูงอายุเดิม 339 คน ประมาณ พ้ืนท่ี ทต.วังกะ(พัฒนาชุมชน)
การเพ่ิม 34 คน รวม 393คน) อรพรรณ

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ เบี้ยยังชีพผูพิการ ######## ผูพิการ สํานักปลัด
(ผูพิการเดิม 125 คน ประมาณ พ้ืนท่ี ทต.วังกะ(พัฒนาชุมชน)
การเพ่ิม 4 คน รวม 129 คน) อรพรรณ

รวม 3 #######

3 ยุทธศาสตร   ดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 แผนงาน  บริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี พัฒนาระบบสารสนเทศในการ 100,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

สารสนเทศและการสื่อสาร บันทึกขอมูลและบริการ (บริหารท่ัวไป)
อินเตอรเน็ตของเทศบาล ทิตยสุข
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ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
2 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมคณะผูบริหาร 500,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานและ และสถานท่ี (งานบุคลากร)
พนักงาน และพนักงานจางเทศบาล ลูกจางเทศบาล และศึกษา ศึกษาดูงาน วรรณนิภา
ตําบลวังกะ ดูงาน

3 โครงการอบรมใหความรูดานวินัย จัดอบรมพัฒนาความรู 20,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
คุณธรรม จริยธรรมพนักงานสวน ดานวินัย คุณธรรมและ (งานนิติการ)
ทองถ่ิน เทศบาลตําบลวังกะ จริยธรรม พนักงานและ ณัฐนนท/ภูวดล

ลูกจางของเทศบาล
4 โครงการศูนยคุมครองสิทธิและชวยฝกอบรมใหความรูเครือ 10,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด

เหลือทางกฎหมายแกประชาชน ขายศูนยไกลเกลี่ยประนี (งานนิติการ)
ประนอมขอพิพาท 1 ครั้ง ณัฐนนท/ภูวดล

5 โครงการอบรมใหความรู ตาม พรบ.จัดอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. 20,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ขอมูลขาวสาร ใหกับพนักงาน (งานนิติการ)
2540 ของเทศบาล ณัฐนนท/ภูวดล

6 โครงการอบรมใหความรูดาน ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพและ 30,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
ระเบียบกฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร ความรูใหกับผูบริหาร และ (งานนิติการ)
และสมาชิก สภาทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล ณัฐนนท/ภูวดล

7 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา มีกระบวนการลดข้ันตอน 5,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการใหนอยลง (งานนิติการ)

ณัฐนนท/ภูวดล

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
8 โครงการพนักงานดีเดน จัดกิจกรรมสรางขวัญและ 2,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลวังกะ กําลังใจในการปฏิบัติราชการ (บริหารท่ัวไป)
ของพนักงานเทศบาล และ สุนิสา
พนักงานจาง

9 เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให 30,000 ศูนยปฏิบัติการ สํานักปลัด
บริการรวมในการชวยเหลือ ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย รวมในการชวย (งานวิเคราะหฯ)
ประชาชนของอปท.ระดับอําเภอ เหลือประชาชน (สถานที่กลาง) เหลือประชาชน สาวินี
(สถานที่กลาง) อําเภอสังขละบุรี ไดใชประโยชนในการประสาน (สถานท่ีกลาง)
จังหวัดกาญจนบุรี ขอมูลดวยกัน และประสาน อ.สังขละบุรี

หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ จ.กาญจนบุรี
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดอบรมใหพนักงานจัดเก็บ 10,000 ทต.วังกะ กองคลัง

จัดเก็บรายได รายไดมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

11 โครงการจัดอบรมใหความรูแก จัดอบรมแกผูแทนภาค 20,000 ทต.วังกะ กองคลัง
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจาง ประชาชนที่เปนคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจาง
12 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี ดําเนินการปรับปรุงและจัดทํา 500,000 ทต.วังกะ กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน แผนที่ภาษีฯ เพื่อเปนการเพิ่ม
รายไดของเทศบาล โดย
สามารถจัดเก็บภาษีตางๆได
อยางถูกตอง เปนธรรม และ
สะดวกรวดเร็ว

13 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมเพื่อตระหนักถึง 15,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
ความสําคัญของเทศบาล ใน (งานบริหารทั่วไป)
การปฏิบัติงานของประโยชน โชติกา
สุขของประชาชนในทองถ่ิน

รวม 13 #######

3.2 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน



ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการจัดทําประชาคม และแผน จัดทําโครงการประชุม 10,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

ชุมชน เทศบาลตําบลวังกะ ประชาคมเพื่อใหประชาชน สาวินี/ทิตยสุข
ไดรวมแสดงความคิดเห็น

2 โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปน จัดเก็บขอมูล สําหรับเปน 20,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
พื้นฐานขององคกรปกครองสวน ขอมูลในการพัฒนาทองถ่ิน (พัฒนาชุมชน)

ทองถ่ิน อรพรรณ
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให ลงพื้นที่ใหบริการและอํานวย 10,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

บริการประชาชนดานสวัสดิการ ความสะดวกแกประชาชนดาน (พัฒนาชุมชน)

และสังคม นอกสถานที่ สวัสดิการและสังคม โดยเนน อรพรรณ
กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก
และผูดอยโอกาส

4 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ออกบริการประชาชนดาน 30,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
ตางๆนอกสถานที่ (พัฒนาชุมชน)

จิดาภา
5 เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณ สนับสนุนงบประมาณ 20,000 จ.กาญจนบุรี สํานักปลัด

ประโยชน แกเหลากาชาดจังหวัด (งานวิเคราะหฯ)

เงินอุดหนุนโครงการดําเนินงาน กาญจนบุรี สาวินี
ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุพ.ศ. 2562
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ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
6 เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณ สนับสนุนงบประมาณ 40,000 อนุสาวรีย สํานักปลัด

ประโยชน เพื่ออุดหนุนโครงการจัด สมเด็จพระ (งานวิเคราะหฯ)

เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ นเรศวรมหาราช
จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ พระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน
นเรศวรมหาราช จ.กาญจนบุรี

รวม 6 130,000

4 ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง
4.1 แผนงาน  บริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา คาใชจายในการดําเนิน 300,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

ผูแทนราษฎร (สส.) การเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ฯ (บริหารท่ัวไป)
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) การเลือกตั้ง ยุทธศักดิ์
นายกเทศมนตรีตําบลวังกะและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ
และการลงมติรางรัฐธรรมนูญ

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
2 โครงการอบรมใหความรูเครือขาย จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 100,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด

ตอตานการปองกันการทุจริต ความรูแกเครือขายตอตานการ (งานนิติการ)
คอรรัปชั่น ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ณัฐนนท/ภูวดล

3 โครงการศูนยเครือขายตอตานการ พัฒนาศูนยสําหรับเครือขาย 10,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
ทุจริตคอรรัปชั่น การปองกันการทุจริต (งานนิติการ)

คอรรัปชั่น ณัฐนนท/ภูวดล

4 โครงการศูนยเรียนรูการเมือง  การ พัฒนาศูนยเรียนรูการเมือง 10,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
ปกครองทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง การปกครองทองถ่ิน เศรษฐกิจ (พัฒนาชุมชน)
การทองเที่ยวและวัฒนธรรม พอเพียง การทองเที่ยว และ จิดาภา

วัฒนธรรม
รวม 4 420,000

4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและ จัดโครงการอบรมเพ่ิม 200,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด

ศึกษาดูงานของอาสาสมัครปองกัน ศักยภาพ อปพร.ทต.วังกะ และสถานท่ี (งานปองกัน)
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ยุทธศักดิ์

2 โครงการเครือขายปองกันภัย จัดอบรมเครือขายปองกันภัย 10,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลวังกะ เทศบาลตําบลวังกะ และสถานท่ี (งานปองกัน)

ศึกษาดูงาน ยุทธศักดิ์

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
3 โครงการอบรมใหความรูดานการ จัดอบรมใหแกเจาหนาท่ี 35,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

ปองกันและระงับอัคคีภัย ประชาชน เด็กและเยาวชน (งานปองกัน)
ในการปองกันระงับอัคคีภัย ยุทธศักดิ์

4 โครงการปองกันภัยพิบัติ จัดอบรมเสริมสรางศักยภาพ 50,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
บุคลากร/ชุมชน ดานการจัด (งานปองกัน)
จัดการภัยพิบัติ ฯ ยุทธศักดิ์

รวม 4 295,000

4.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 400,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนม คุณของพระบาทสมเด็จพระ (บริหารท่ัวไป)
พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรเจาอยูหัว สาวินี
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

2 โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันเฉลิม จัดกิจกรรมการเทิดทูนพระ 100,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมชนกาเกียรติ และวันคลายวันเฉลิม (บริหารท่ัวไป)
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระชนมพรรษาของพระองค ฯ สาวินี
บรมนาถบพิตร

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติ 50,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม คุณของสมเด็จพระนางเจา (บริหารท่ัวไป)
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สาวินี
หลวง พระบรมราชชนนีพันปหลวง

4 โครงการวันปยมหาราช รวมกิจกรรมแสดงความสํานึก 5,000  -พ้ืนท่ีทต.วังกะ สํานักปลัด
ในพระมหากรุณาธิคุณของ  -ท่ีวาการอําเภอ(บริหารท่ัวไป)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม   สังขละบุรี โชติกา
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5

5 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และราชพิธีเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 500,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
การจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี (บริหารท่ัวไป)

สาวินี
6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตจิัดกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติ 200,000  -พ้ืนท่ีทต.วังกะ สํานักปลัด

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา คุณของสมเด็จพระนางเจา  -ท่ีวาการอําเภอ(บริหารท่ัวไป)
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   สังขละบุรี สาวินี
มิถุนายน พระบรมราชินี

7 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ จัดอบรมแกเจาหนาท่ี เพ่ือ 100,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด
ชาติ และสงเสริมความสมานฉันท รักษาสถาบันสําคัญของชาติ (บริหารท่ัวไป)

และสงเสริมความสามัคคี ยุทธศักดิ์
8 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน จัดโครงการแขงขันกีฬา 80,000 สนามกีฬา สํานักปลัด

สานสัมพันธ ฟุตบอลในทองถ่ิน เพื่อสงเสริม ทต.วังกะ (กีฬานันทนาการ)

ใหชุมชนไดออกกําลังกายและ ทิตยสุข
สรางความสามัคคีในชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
9 โครงการแขงขันกีฬาตอตาน จัดโครงการแขงขันกีฬา 300,000 สนามกีฬา สํานักปลัด

ยาเสพติด เทศบาลตําบลวังกะ ฯลฯฟุตบอลคัพ ในเขตอ.สังขละบุรี ทต.วังกะ (กีฬานันทนาการ)

เพ่ือสรางความเขมแข็งของ ทิตยสุข
ชุมชนความรัก ความสามัคคี
ในชุมชน

10 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลเด็ก 30,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด
ตานภัยยาเสพติด และเยาวชน เพ่ือสรางความเขม (กีฬานันทนาการ)

แข็งของชุมชน ความรักความ ทิตยสุข
สามัคคี ใหหางไกลยาเสพติด

11 โครงการจัดการแขงขันเรือประเภท จัดการแขงขันกีฬาเรือ เพ่ือเปน 120,000 บริเวณจุดชม สํานักปลัด
ตางๆ การสงเสริมความรักความสามัคคี ทิวทัศน ทต. (กีฬานันทนาการ)

ของชุมชนชาวเรือ ชาวแพและ (แมน้ําซองกาเรีย) จิดาภา
ประชาชนท่ัวไป วิเคราะหฯ

รวม 11 #######

4.4 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการรณรงคปองกันและแกไข จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน และ 30,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

ปญหายาเสพติด แกไขปญหายาเสพติด โดยเนน (พัฒนาชุมชน)
กลุมเด็ก เยาวชน  และประชาชน สิรภพ
รวมกับหนวยงานเทศบาล

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
2 โครงการรณรงคปองกันและแกไข จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน และ 30,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะสํานักปลัด

ปญหาโรคเอดส แกไขปญหาโรคเอดส โดยเนน (พัฒนาชุมชน)
กลุมเด็ก เยาวชน  และประชาชน สิรภพ
รวมกับหนวยงานเทศบาล

รวม 2 60,000

5 ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
5.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการกอสรางเสาสงวิทยุ กอสรางเสาสงวิทยุ  ความสูง 180,000 ทต.วังกะ สํานักปลัด กันเงิน

ความสูงไมเกิน 30 เมตร ไมเกิน 30 เมตร บริเวณศูนย (งานปองกัน) ไมกอหนี้ผูกพัน

พรอมอุปกรณ โดยติดตั้ง ปองกันฯ ยุทธศักดิ์
บริเวณสํานักงานทต.วังกะ
(ศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทต.วังกะ)

รวม 1 180,000

5.4 แผนงาน  เคหะและชุมชน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คุม เพ่ือเปนคากอสรางถนน คสล. 490,000 ม.2 บานวังกะ กองชาง กันเงิน

24 แยกซายมือ หมูท่ี 2 รูปตัวยูฝาปด คสล.ความยาว กอหนี้ผูกพัน
14.00 เมตร และรางระบาย
น้ํา คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก
กวาง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50-0.60 เมตร ยาว
76.50 เมตร
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

2 โครงการกอสรางลานกีฬา  หมูท่ี 2 เพื่อเปนคากอสรางลานกีฬา 287,000 ม.2 บานวังกะ กองชาง กันเงิน
บานวังกะ (ดงสัก) (สนามเซปคตะกรอ) พรอม กอหนี้ผูกพัน
(สนามเซปคตะกรอ) อุปกรณกีฬา  โดยกอสรางลาน

กีฬาคสล.กวาง 11.30 เมตร
ยาว 14.00 เมตร หนา0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
158.20 เมตร
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

3 โครงการกอสรางหองน้ํา - หองสวม เพื่อเปนคากอสรางหองน้ํา - ######## บริเวณสวน กองชาง กันเงิน

สาธารณะ (บริเวณสวนสาธารณะ 60หองสวมสาธารณะ และหองน้ํา สาธารณะ 60 ไมกอหนี้ผูกพัน

พรรษา) คนพิการ-ผูสูงอายุ กวาง 5.80 พรรษา
เมตร ยาว 10.40 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 60.32
ตารางเมตร
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
4 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณเพ่ือเปนคาติดตั้งกลองวงจรปด 500,000 จุดชมทิวทัศน กองชาง กันเงิน

จุดชมทิวทัศน ทต.วังกะและสะพาน(CCTV) บริเวณสะพานซองกาเลีย ทต.วังกะ และ ไมกอหนี้ผูกพัน
ซองกาเลีย และจุดชมทิวทัศน ทต.จํานวน 5 สะพานซองกา

จุด  เปนกลองโทรทัศนวงจรปด เลีย
ชนิด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP
Fixed Camera) ความละเอียด
ของกลอง ตั้งแต 2Mega Pixcel
ข้ึนไปคุณสมบัติและความละเอียด
ของกลองพรอมอุปกรณ เปนไป
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

5 ติดตั้งปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเปนคากอสรางติดตั้งปายช่ือ 100,000 ศพด.ทต.วังกะ กองชาง กันเงิน
เทศบาลตําบลวังกะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมตรา กอหนี้ผูกพัน

เทศบาล โครงสรางปาย คสล.
ขนาด 1.50x3.00 เมตร
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

6 โครงการซอมแซมฝารางระบายน้ํา เพ่ือเปนคาซอมแซมเปลี่ยนฝาราง 500,000 บริเวณถนน กองชาง กันเงิน
ในเขตเทศบาล ระบายนํ้าฝาตะแกรงเหล็กท่ีชํารุด ในเขตเทศบาล ไมกอหนี้ผูกพัน

บริเวณถนนในเขตเทศบาล โดยทํา
การเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก กวาง
ประมาณ 0.45 เมตร ยาว1.00
เมตร รวมความยาวไมนอยกวา
380 เมตร
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
7 โครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด เพ่ือเปนคาปรับปรุงพ้ืนตลาดสด ######## บริเวณตลาด กองชาง กันเงิน

รางระบายน้ํา และระบบไฟฟา เทศบาล โดยทําการปรับพ้ืนเท สดเทศบาล ไมกอหนี้ผูกพัน

ตลาดสดเทศบาล คอนกรีต ทํารางระบายนํ้าพรอม
ปูประเบื้องเซรามิค พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 997 ตารางเมตร ติดตั้งบอ
ดักไขมัน เดินทอประปา ทําระบบ
ไฟฟาพรอมเดินสายไฟฟาใหม ติด
ตั้งราง WIRE WAY และหลอดไฟ
ฟาฟลูออเรสเซนต แอลอีดี
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

8 ติดตั้งปรับปรุงหลังคากันสาด เพ่ือเปนคากอสรางปรับปรุงหลัง 30,000 ศพด.ทต.วังกะ กองชาง กันเงิน

หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คากันสาดหนา ศพด.ทต.วังกะ ไมกอหนี้ผูกพัน

เพ่ือปองกันฝนสาด
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

9 โครงการกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาเพ่ือเปนคากอสรางปรับปรุงลูว่ิง ######## สนามกีฬา กองชาง กันเงิน

เทศบาล พรอมลูวิ่ง หมูท่ี 3 ตําบล สนามกีฬาเทศบาล ระบบระบาย ทต.วังกะ ไมกอหนี้ผูกพัน

หนองลู นํ้าสนามกีฬา และปรับปรุงทาง
เขา -ออก สนามกีฬา อาคาร
อัฒจันทร สนามกีฬาท้ังหมด
พรอมระบบไฟฟาสองสวางสนาม
กีฬา
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนตาม 500,000 บริเวณหนา กองชาง กันเงิน

หนาสํานักงานเทศบาลตําบลวังกะ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ สํานักงาน ทต. ไมกอหนี้ผูกพัน

เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พรพะราชพิธีบรมราชาภิเษก
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

11 โครงการกอสรางอาคารบานพัก เพ่ือเปนคากอสรางอาคารบานพัก ######## ซอยบานพัก กองชาง
ขาราชการ พนักงานเทศบาล สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน พนักงาน ทต.

ไมนอยกวา 6คูหาช้ันเดียว กวาง ซ.5
ประมาณ 24-30 ม. ยาว 10-
12 ม.หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา240
ตร.ม.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

12 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาเพ่ือเปนคากอสรางถนน คสล. ######## ชุมชนวัดสมเด็จ กองชาง
ชุมชนวัดสมเด็จลาง กวาง 4 ม. ยาว 1,075 ม. ลาง ม.3

หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 4,300 ตร.ม.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

13 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาเพ่ือเปนคากอสรางถนน คสล. 800,000 ซอยทางเขา กองชาง
ชุมชนวัดสมเด็จ กวาง 4 ม. ยาว 202 ม. หนา ชุมชนวัดสมเด็จ

0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา
808 ตร.ม.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
14 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพ่ือเปนคากอสรางศูนยพัฒนา ######## ศูนยพัฒนา กองชาง

คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผู คุณภาพชีวิต
โอกาส เทศบาลตําบลวังกะ ดอยโอกาส ทต.วังกะ กวางประ ทต.วังกะ
(อาคารสุนทร รัศมีฤกษเศรษฐ) มาณ 8 ม. ยาว 10 ม.หรือพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา 128 ตร.ม.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

15 โครงการกอสรางรั้วประปาเทศบาล เพ่ือเปนคากอสรางรั้วรอบโรง 500,000 โรงประปา กองชาง
ประปาเทศบาล ความสูงรั้วประ เทศบาล
มาณ 1.80 ม.ความยาวรวม
ท้ังหมดประมาณ 163 ม.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพ่ือเปนคากอสรางรางระบายนํ้า 120,000 หมูท่ี 2 ซอย 2 กองชาง
สามประสบ ซอย 2 ฝงขวามือ คสล.รูปตะแกรงเหล็กกวาง 0.70

ม.ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 ม.ยาว
22 ม.
(รายละเอียดตามรูปรายการเทศบาลฯ)

17 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเปนคากอสรางซุมเฉลิมพระ 500,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ สํานักปลัด
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 เกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 10

จํานวน 3 ซุม

รวม 17 #######

5.5 แผนงาน  สาธารณสุข



ท่ี โครงการ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน หมายเหตุ
ของกิจกรรม ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ีเกิดข้ึนจาก (บาท) การ หลัก

โครงการ
1 โครงการชุมชนปลอดขยะ และ จัดกิจกรรมสงเสริมและให 250,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองชาง

รณรงคลดภาวะโลกรอน ความรูกับประชาชนเก่ียวกับ (สาธารณสุข)
การรณรงคชุมชนปลอดขยะ
และรณรงคลดภาวะโลกรอน

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ 30,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองชาง
ในชุมชน เทศบาลตําบลวังกะ ท่ีตนทาง เพ่ือลดปริมาณขยะ (สาธารณสุข)

ท่ีจะนําไปกําจัดใหนอยลง
เพ่ือนําขยะท่ีสามารถใช
ประโยชนไดกลับมาใชใหม

3 โครงการหนาบานนามอง จัดกิจกรรมการรักษาความ 50,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองชาง
สะอาดในครัวเรือนโดยเฉพาะ (สาธารณสุข)
การจัดระเบียบบริเวณหนา
บานใหนาอยู

4 โครงการสงเสริมใหความรูเบื้องตน จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู 10,000 พ้ืนท่ี ทต.วังกะ กองชาง
เก่ียวกับการบําบัดน้ําเสียในชุมชน ใหกับชุมชนและสถานประ - (สาธารณสุข)
และสถานประกอบการ กอบการในการบําบัดน้ําเสีย

อยางถูกวิธี
5 โครงการตลาดสดปลอดภัย ใสใจ เสริมสรางความรูความเขาใจ 40,000 ตลาดสด ทต. กองชาง

สุขภาพผูบริโภค เทศบาลตําบลวังกะเก่ียวกับสุขลกษณะตามหลัก (สาธารณสุข)
สุขาภิบาลตลาดสด และเพ่ือ
สงเสริมใหมีการจัดบริการ
ดานอาหารและสิ่งแวดลอม
ท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ตอผูบริโภค

รวม 5 380,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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2. แบบ ผด. 02/1
แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

1 ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน
1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

1 เครื่องพิมพดีดไฟฟา เครื่องพิมพดีดไฟฟา 22,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
จํานวน 1 เครื่อง (งานบริหารท่ัวไป) สาวินี

2 กระดานฟลิปชารท กระดานฟลิปชารท 30,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
จํานวน 6 อัน (งานบริหารท่ัวไป) สาวินี

3 ขาตั้งกรอบรูป ขาตั้งกรอบรูป จํานวน 6,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
2 อัน (งานบริหารท่ัวไป) สุนิสา

4 เกาอ้ีเอนกประสงค เกาอ้ีเอนกประสงค 40,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
(เกาอ้ีบุนวมโครงเหล็กหนา) (เกาอ้ีบุนวมโครงเหล็ก (งานพัฒนาชุมชน) อรพรรณ

หนา) จํานวน 50 ตัว
5 ถังน้ําแข็ง ถังน้ําแข็ง จํานวน 2 ถัง 6,000 สํานักปลัด สํานักปลัด

(งานบริหารท่ัวไป) สุนิสา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี



ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

6 โทรศัพทตั้งโตะ โทรศัพทตั้งโตะ จํานวน 5,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
1 ชุด (งานบริหารท่ัวไป) สุนิสา

7 ชุดรับแขกพรอมโตะกลาง ชุดรับแขกพรอมโตะ 120,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
กลาง จํานวน 1 ชุด (งานบริหารท่ัวไป) สุนิสา

8 เกาอ้ีทํางาน เกาอ้ีทํางาน จํานวน 4 12,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
ตัว (งานการทองเท่ียว 2) กองคลัง

กองคลัง 2
รวม 8 241,000

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน

ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 เครื่องอานบัตรแบบอเนก เคร่ืองอานบัตรอเนก 700 สํานักปลัด สํานักปลัด
ประสงค ปรสงค จํานวน 1 เคร่ือง (งานปองกันฯ) ยุทธศักดิ์

รวม 1 700

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



1.3 แผนงาน เคหะและชุมชน
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน

ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1  โตะทํางาน โตะทํางาน จํานวน 1 7,000 กองชาง กองชาง
ตัว

2 เกาอ้ีทํางาน เกาอ้ีทํางาน จํานวน 6 18,000 กองชาง กองชาง
ตัว

รวม 2 25,000

2 ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร
2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

1 คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 90,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
พรอมอุปกรณสําหรับงาน พรอมอุปกรณสําหรับ (งานทองเที่ยว/งานธุรการ 2) กองคลัง
สํานักงาน งานสํานักงาน จํานวน  กองคลัง 1

2 เครื่อง (สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2
*จอภาพไมนอยกวา 19
นิ้ว)

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562



ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

2 เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก 35,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
(Inkjet Printer) (Inkjet Printer) จํานวน (งานการทองเท่ียว 1) (รัตนาภรณ)

5 เครื่อง (งานธุรการ 1) กองคลัง
กองคลัง 1

บริหารท่ัวไป 2 กันเงิน (รัตนาภรณ)
3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800เครื่องสํารองไฟ ขนาด 7,500 สํานักปลัด สํานักปลัด

Va 800 Va จํานวน 3 (งานการทองเท่ียว 1) (รัตนาภรณ)
เครื่อง (งานธุรการ 1)

กองคลัง 1 กองคลัง
รวม 3 132,500

2.2 แผนงาน การศึกษา
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน

ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 60,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
พรอมอุปกรณสําหรับงาน พรอมอุปกรณสําหรับ (งานการศึกษา 1) (รัตนาภรณ)
สํานักงาน งานสํานักงาน จํานวน กันเงิน 1

1 เครื่อง (สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2
*จอภาพไมนอยกวา 19
นิ้ว)

พ.ศ. 2563
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ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

2 เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก 7,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
(Inkjet Printer) (Inkjet Printer) จํานวน (งานการศึกษา 1) (รัตนาภรณ)

1 เครื่อง กันเงิน

3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2,500 สํานักปลัด สํานักปลัด
Va 800 Va จํานวน 1 (งานการศึกษา 1) (รัตนาภรณ)

เครื่อง

รวม 3

2.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน

ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก 7,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
(Inkjet Printer) (Inkjet Printer) จํานวน (งานปองกันฯ) (รัตนาภรณ)

1 เครื่อง ฯ กันเงิน
รวม 1 7,000
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2.4 แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน

ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) การ หลัก

1 คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 30,000 กองชาง กองชาง
พรอมอุปกรณสําหรับงาน พรอมอุปกรณสําหรับ (งานสาธารณสุข)
สํานักงาน งานสํานักงาน จํานวน

1 เครื่อง (สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2
*จอภาพไมนอยกวา 19
นิ้ว)

2 เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก 7,900 กองชาง กองชาง
(Inkjet Printer) (Inkjet Printer) ขนาด (งานสาธารณสุข)

A3 จํานวน 1 เครื่อง

3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2,500 กองชาง กองชาง
Va 800 Va จํานวน 1 (งานสาธารณสุข)

เครื่อง

รวม 3 40,400
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3 ประเภทครุภัณฑ กอสราง
3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

1 เลื่อยโซยนต เลื่อยโซยนต จํานวน 2 30,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
เครื่อง (งานปองกันฯ) ยุทธศักดิ์

รวม 1 30,000

4 ประเภทครุภัณฑ เครื่องดับเพลิง
4.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

1 ชุดดับเพลิง ชุดดับเพลิง จํานวน 8 100,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
ชุด (งานปองกันฯ) ยุทธศักดิ์

2 หนากากปองกันสารเคมี หนากากปองกันสารเคมี 80,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
จํานวน 8 ชุด (งานปองกันฯ) ยุทธศักดิ์

รวม 2 180,000
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5 ประเภทครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ
5.1 แผนงาน การศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

1 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี เครื่องขยายเสียงเคลื่อน 16,000 สํานักปลัด สํานักปลัด
ท่ี จํานวน 1 ชุด (งานการศึกษา) (รัตนาภรณ)

ศพด.วัดวังก ฯ
รวม 1 16,000

6 ประเภทครุภัณฑ การเกษตร
6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียด งบ สถานท่ี หนวยงาน
ของครุภัณฑ ประมาณ ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) การ หลัก

1 มอเตอร 2 POLE แบบ  -มอเตอร 2 POLE 300,000 กองชาง กองชาง
ประสิทธิภาพสูง ขนาด 60 แบบประสิทธิภาพสูง
แรงมา และขนาด 75 แรงมา ขนาด 60 แรงมา

 -มอเตอร 2 POLE
แบบประสิทธิภาพสูง
ขนาด 75 แรงมา

รวม 1 300,000
หมายเหตุ  แบบ ผด.02/1 ไมนํามารวมในแบบ ผด.01
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