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แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
*****************************************************************************

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
โทร. 0-4284-1393 ต่อ 21
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
เนื่อ งด้ วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจั ดท าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทา
ร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้ าวั นนับ แต่ วันที่ ประกาศ เพื่ อให้ ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทั่ วกัน และต้อ งปิ ด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนิน งานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิน่ ”
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของเทศบาลเมื อ งวั ง สะพุ ง เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวัง สะพุง จึง ได้รวบรวมแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดาเนินการในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุงได้พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
เทศบาล ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.2.1 เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดของแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม งบประมาณ และระยะเวลา
ดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง
1.2.2 เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1.4.1 การดาเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นระบบ เนื่องจากมีการวางแผน ระบุระยะเวลาดาเนินการ รวมถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของแต่ละกอง/ฝ่าย ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1.4.2 การดาเนินงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4.3 สะดวกต่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาล
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
จานวน คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทัง้ หมด

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

แบบ ผด.01

หน่วยดาเนินการ

19.97
19.97

กองช่าง

0.01
33.40
0.53
33.94

สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

300,000

0.52
0.52

7.53

540,000

0.93

6.45

514,000

0.89

สานักปลัดเทศบาล,กองคลัง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สานักปลัด

9
9

9.68
9.68

11,585,000

1
11
6
18

1.08
11.83
6.45
19.35

5,000

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี และ
บริการสาธารณะ
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

2
2

2.15
2.15

300,000
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4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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11,585,000

19,377,100
310,000
19,692,100

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
4.3 แผนงานสาธารณสุข
4.4 แผนงานงบกลาง
รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็ง
ในชุมชนและการมีส่วนร่วม
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.3 แผนงานสังคมสงเคราห์
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
รวมทัง้ สิน้

จานวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
25
4
42

1
14
1
6
22
93

คิดเป็นร้อยละ

จานวน คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทัง้ หมด
กองสาธารณสุขฯ
26.88 513,300
0.88
กองสาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม
4.30 24,102,000
41.54
45.16 25,669,300
44.24

1.08 10,000
15.05 385,000
1.08 30,000
6.45 350,000
23.66 775,000
100.00 58,021,400.00
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0.02
0.66
0.05
0.60
1.34
100.00

สานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
495,000 สานักงานเทศบาเมือง กองช่าง
วังสะพุง ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

1

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
สานักงานเทศบาล (หลังใหม่) ขนาด กว้าง 5.00 เมตร
หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง ยาว 10.00 เมตร หรือมี
จ.เลย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด

2

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนราช ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
ภักดี ซอย 11/1 หมู่ 8 ต.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
80.00 เมาตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลกาหนด

290,000

ถนนราชภักดี ซอย
11/1 หมู่ 8
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย
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กองช่าง

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

3

ก่อสร้างทางเชือ่ มถนน ค.ส.ล. เทพื้นถนน ค.ส.ล. กว้าง
ถนนมลิวรรณ (สายเก่า)
4.00 เมตร ยาว 70.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
325.00 ตารางเมตร และ
ติดตัง้ คันหิน ค.ส.ล. ยาว
60.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. มอก.ศก
0.80 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด

498,000

ถนนมลิวรรณ (สาย
เก่า)

4

ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ก่อสร้างรางระบายน้า
ถนนภูมิพริ ิยะการ ซอยทิวไผ่ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก
บ้านบุ่งผักก้าม หมู่ 3
0.40 ยาวไม่น้อยกว่า
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 200.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกาหนด

497,000 ถนนภูมิพริ ิยะการ
ซอยทิวไผ่ บ้านบุ่งผัก
ก้าม หมู่ 3 ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย
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ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
ถนนศรีสงคราม
บริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

5

ปรับปรุงถนนศรีสงคราม
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี

ปรังปรุงพื้นถนน ค.ส.ล.
กว้าง 2.50 เมตร ยาว
100.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 300.000 ตรา
รางเมตร และติดตัง้ คันหิน
ค.ส.ล. ยาว 100.00 เมตร
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง
1.20 เมตร แบบแปลน
เทศบาลกาหนด

438,000

6

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนมลิวรรณ ซอย
8 บ้านนาหลัก หมู่ 6 ต.วังสะ
พุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 5.50-6.00
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกาหนด

499,000 ถนนมลิวรรณ ซอย 8
บ้านนาหลัก หมู่ 6
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย

กองช่าง

7

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนมลิวรรณ (สาย
เก่า) ซอย 5 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ 10 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 3.50-5.50
เมตร หนา 0.03 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกาหนด

498,000

กองช่าง

ถนนมลิวรรณ (สาย
เก่า) ซอย 5 บ้านศรี
บุญเรือง หมู่ 10
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย
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รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานทีด่ าเนินการ

8

ก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต
ถนนมลิวรรณสายเก่า รหัส
ทางหลวงท้องถิน่ ลย ถ.
024-005 ตาบลวังสะพุง
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ก่อสร้างถนนแอสฟัล
คอนกรีต กว้าง 28.00 เมตร
ยาว 430.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกาหนด

9

ก่อสร้างวางท่อระบายน้าหน้า
วัดประชาราษฎ์นิมิต รหัสทาง
หลวงท้องถิน่ ลย ถ. 24-006
ตาบลวังสะพุง อาเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้า
4,370,000 ทางหลวงท้องถิน่ ลย
ท่อระบายน้ายาวไม่น้อยกว่า (เงินอุดหนุน ถ. 24-006 ตาบล
435.00 เมตร ตามแบบ
เฉพาะกิจ) วังสะพุง อาเภอ
แปลนเทศบาลกาหนด
วังสะพุง จังหวัดเลย

รวม

9 โครงการ

4,000,000 ถนนมลิวรรณสายเก่า
(เงินอุดหนุน รหัสทางหลวง
เฉพาะกิจ) ท้องถิน่ ลย ถ.
024-005 ตาบล
วังสะพุง อาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย

11,585,000
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ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมการนา
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ

1 โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
จัดการอบรมการนา
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ
เช่น กิจกรรมการเข้าวัด
ปฏิบัตธิ รรม ฯลฯ

5,000
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
2.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

1

2

3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
-เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กบั โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองวังสะพุง

สถานทีด่ าเนินการ

3,581,600 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

เทศบาลเมืองวังสะพุง
โรงเรียนเทศบาลวังสะ
พุง1 และโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3
อนุบาล

-.เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิน่ (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน)

สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน
ช่วยเหลือค่าเดินทางให้กบั
นักเรียน

414,000 โรงเรียนเทศบาลวังสะ กองการศึกษา

-เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

จัดการเรียนการสอน จัดซื้อ
หนังสือเรียน ค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ค่าหนังสือเรียน

6,213,700 โรงเรียนเทศบาลวังสะ กองการศึกษา

พุง1 และโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 2
บ้านบุ่งไสล่

พุง1 โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง2 บ้านบุ่งไสล่
และโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 3 อนุบาล
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
185,700 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เทศบาลเมืองวังสะพุง

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

4

-เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

จัดการเรียนการสอน จัดซื้อ
หนังสือเรียน ค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ค่าหนังสือเรียน

5

ค่าอาหารเสริม (นม)

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้กบั โรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง วังสะพุง

3,583,500 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองการศึกษา

6

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองวังสะพุงเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ฝึกอบรม ฝึกซ้อมกีฬา
พัฒนาทักษะด้านกีฬา
ให้กบั นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองวังสะพุงเพื่อความเป็น
เลิศ ฯลฯ

1,000,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาลเมืองวังสะพุง
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
กองการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

7

โครงการแข่งขันนักเรียนคน
เก่งของโรงเรียนท้องถิน่

ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองวังสะพุงเข้าร่วม
แข่งขันนักเรียนคนเก่งของ
โรงเรียนท้องถิน่

8

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
,ค่าวัสดุอปุ กรณ์,ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดและแข่งขัน
,ค่ามหรสพการแสดงและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองการศึกษา

9

โครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ (มหกรรมการจัด
การศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ )

ส่งเด็กเล็กและนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

20,000 อปท. เจ้าภาพ (ภาค กองการศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

10 โครงการเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กบั โรงเรียนสังกัด
สานักงานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) -โรงเรียน
ชุมชนวังสะพุง

3,183,600 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง กองการศึกษา

Page 13

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านวังสะพุง

รวม

11 โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,155,000 โรงเรียนบ้านวังสะพุง กองการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กบั โรงเรียนสังกัด
สานักงานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) -โรงเรียน
บ้านวังสะพุง

19,377,100
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 โรงยิมฯเทศบาลเมือง กองการศึกษา
วังสะพุง

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

1

โครงการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน เทศบาลเมือง
วังสะพุง

จัดการแข่งขันแบดมินตัน
ประเภทต่างๆ เช่น
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิงผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตดั สิน ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่ วข้อง

2

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
"วังสะพุง คัพ"

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ประเภทต่างๆ เช่น
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิงผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตดั สิน ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่ วข้อง

30,000 โรงยิมฯเทศบาลเมือง กองการศึกษา
วังสะพุง
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 สนามกีฬากลาง อ. กองการศึกษา
วังสะพุง

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

3

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
"วังสะพุง คัพ"

จัดการแข่งขันฟุตบอล
ประเภทต่างๆ เช่น
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิงผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตดั สิน ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่ วข้อง

4

โครงการแข่งขันบาสเกตบอล จัดการแข่งขันบาสเกตบอล
วังสะพุง คัพ
ประเภทต่างๆ เช่น
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิงผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตดั สิน ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่ วข้อง

30,000 โรงยิมฯเทศบาลเมือง กองการศึกษา
วังสะพุง
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
วังสะพุง คัพ
ประเภทต่างๆ เช่น
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิงผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขัน
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตดั สิน ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่ วข้อง

6

โครงการส่งนักกีฬาทีม
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน

รวม

6 โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 โรงยิมฯเทศบาลเมือง กองการศึกษา
วังสะพุง

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ยานพาหนะรับ-ส่งทีม
แข่งขัน,ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
และผู้ฝึกสอน,ค่าอุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมและแข่งขัน

100,000

-

310,000
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กองการศึกษา

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

แบบ ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดการลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
จัดกิจกรรมการลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาล
และเป็นค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่
เข้าลักษณะรายจ่ายที่
เกีย่ วข้อง

2

โครงการศีลธรรมกาจัดขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
จัดกิจกรรมศีลธรรมกาจัด
ขยะและเป็นค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายที่
เกีย่ วข้อง

รวม

2 โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
250,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

50,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
300,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง
กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

1

โครงการจัดทาและทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
วังสะพุง

จัดประชุมประชาคมเมือง
วังสะพุง ร่วมกับชุมชนในเขต
เทศบาล จัดประชุมเพื่อจัดทา
และทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองวังสะพุง

2

โครงการสภาเมืองวังสะพุง

จัดทาสภาเมืองวังสะพุง เพื่อ
ระดมความคิดเห็น หาข้อสรุป
ในการพัฒนาเทศบาลร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ

3

โครงการอบรมสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างและทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ/ต่างประเทศ

จัดการอบรมสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง

กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ

200,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

4

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
ประจาปี 2565 ทาบุญตัก
บาตร กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

5

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
"แวะวัง ก่อนเลย"
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานและประชาสัมพันธ์งาน

6

โครงการจัดงานรัฐพิธแี ละ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีงบประมาณ 2565

อุดหนุนอาเภอวังสะพุง เพื่อ
ดาเนินโครงการจัดงานรัฐ
พิธแี ละกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ

200,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

30,000

อาเภอวังสะพุง
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สานักปลัด/
อาเภอวังสะ
พุง

ลาดับที่
7

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ รวบรวมข้อมูลจาก
ทะเบียนทรัพย์สิน
สานักงานทีด่ นิ ใช้โปรแกรม
LTAX GIS และ LTAX
300 และรองรับ พรบ.
ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีการ
จัดเก็บภาษีมีระบบแน่นอน
ตรวจสอบได้
7 โครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

50,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง

540,000

Page 21

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

1

โครงการคนดี ศรีวงั

เพื่อใช้จ่ายการจัดอบรม
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการ
ฝึกอบรม

2

โครงการฝึกอบรมจัดตัง้
เพื่อใช้จ่ายการจัดอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
เรือน
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการ
ฝึกอบรม

200,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

3

โครงการฝึกอบรมระบบ
บัญชาการเหตุการณ์

เพื่อใช้จ่ายการจัดอบรม
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการ
ฝึกอบรม

4

โครงการฝึกอบรมสยบผู้ป่วย
คลุ้มคลั่งด้วยไม้ง่าม

เพื่อใช้จ่ายการจัดอบรม
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ที่จาเป็นในการ
ฝึกอบรม

5

ติดตัง้ เสาอากาศสัญญาณวิทยุ ติดตัง้ เสาอากาศสัญญาณ
สื่อสาร
วิทยุสื่อสาร ความสูงไม่น้อย
กว่า 24 เมตร

50,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

134,000 บริเวณอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
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สานักปลัด

ลาดับที่
6

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

โครงการรักษาความสงบ
อุดหนุนจังหวัดเลยเพื่อ
เรียบร้อยการส่งเสริมและ
ดาเนินโครงการรักษาความ
สนับสนุนการป้องกันและ
สงบเรียบร้อยการส่งเสริม
รักษาความปลอดภัยในชีวติ
และสนับสนุนการป้องกัน
และทรัพย์สิน การแก้ไข
และรักษาความปลอดภัยใน
ปัญหายาเสพติดและส่งเสริม ชีวติ และทรัพย์สิน การ
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
และสิทธิเสรีภาพของ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
ประชาชน ประจาปี พ.ศ. 2565 เสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ประจาปี
พ.ศ. 2565
6 โครงการ

50,000

สถานทีด่ าเนินการ
จังหวัดเลย

514,000
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ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
4.3 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

เงินอุดหนุนสาหรับสารวจจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

เพือ่ จ่ายเป็นค่าสารวจจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

2,200 เทศบาลเมืองวังสะพุง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2

โครงการป้องกันและกาจัดโรคสัตว์ ดาเนินการป้องกันและกาจัดโรค
ติดคน
สัตว์ตดิ คนในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อนาโดย
แมลง

35,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
อุบตั ใิ หม่

35,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ดาเนินการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนา
โดยแมลง ในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง
ดาเนินการป้องกันและควบคุม
โรคอุบตั ใิ หม่ ในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง

สถานทีด่ าเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

6

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

11,100 เทศบาลเมืองวังสะพุง

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 เพือ่ ดาเนิน ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

20,000 หมู่บา้ น 9 หมู่บา้ น

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 เพือ่ ดาเนิน ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

20,000 ชุมชนนาหลัก 2

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อยนา เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

20,000 ชุมชนบ้านน้อยนา

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

9

อุดหนุนชุมชนบ้านบุง่ ไสล่ 1 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

20,000 ชุมชนบ้านบุง่ ไสล่ 1

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10 อุดหนุนชุมชนบ้านบุง่ ไสล่ 2 เพือ่

ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

20,000 ชุมชนบ้านบุง่ ไสล่ 2

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

สถานทีด่ าเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

11 อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง เพือ่ ดาเนิน ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น

20,000 ชุมชนบ้านเลิง

12

20,000 ชุมชนบ้านวังสะพุง 1

13
14
15
16
17
18

โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะพุง 1 เพือ่ ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะพุง 2 เพือ่ ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนบุง่ คล้า เพือ่ ดาเนิน ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนบุง่ คล้าน้อย เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนบุง่ ผักก้าม เพือ่ ดาเนิน ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนบุง่ ผักก้ามสามัคคี
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
เพือ่ ดาเนินโครงการพระราชดาริ
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
ด้านสาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนร่วมใจพัฒนา เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565

20,000 ชุมชนบ้านวังสะพุง 2
20,000 ชุมชนบุง่ คล้า
20,000 ชุมชนบุง่ คล้าน้อย
20,000 ชุมชนบุง่ ผักก้าม
20,000 ชุมชนบุง่ ผักก้ามสามัคคี
20,000 ชุมชนร่วมใจพัฒนา
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ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

19 อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 1 เพือ่

20,000 ชุมชนวัดจอมมณี 1

20

20,000 ชุมชนวัดจอมมณี 2

21
22
23
24
25
รวม

ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 2 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนวัดวังสะพุงพัฒนาราม ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
เพือ่ ดาเนินโครงการพระราชดาริ สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
ด้านสาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนวัดศรีชมชื่น เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนศรีบญ
ุ เรือง 1 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนศรีบญ
ุ เรือง 2 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2565
อุดหนุนชุมชนหนองเงิน เพือ่ ดาเนิน ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

สถานทีด่ าเนินการ

25 โครงการ

20,000 ชุมชนวัดวังสะพุงพัฒนา
ราม

20,000 ชุมชนวัดศรีชมชื่น
20,000 ชุมชนศรีบญุ เรือง 1
20,000 ชุมชนศรีบญุ เรือง 2
20,000 ชุมชนหนองเงิน
513,300
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ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
4.4 แผนงานงบกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
282,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

เงินสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือ
พื้นที่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50
% ของเงินที่สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) สนับสนุน

เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่า 50 %
ของเงินที่สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) สนับสนุน

2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กบั
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง

144,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

3

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กบั
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง

4

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กบั ผู้
พิการในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง

รวม

4 โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19,137,600 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

4,538,400 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม
24,102,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
จัดการเลือกตัง้
นายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
วังสะพุง

สถานทีด่ าเนินการ

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง

10,000
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ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

1

โครงการจัดอบรมบัญชี
ครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
อบรมบัญชีครัวเรือนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

2

โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
BE NUMBER ONE
กิจกรรม TO BE NUMBER
ONE เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่ ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

50,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
ผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

4

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
สตรี
จัดกิจกรรมกลุ่มสตรี เช่น
ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

5

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
เด็กและเยาวชน
กิจกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่ ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

6

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรมศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัว เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่
เข้าลักษณะรายจ่ายที่
เกีย่ วข้อง

7

โครงการส่งเสริมปลูกผักสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
ครัว
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูก
ผักสวนครัว เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่
เข้าลักษณะรายจ่ายที่
เกีย่ วข้อง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

8

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ เช่น
ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

9

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชน
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

50,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

10 โครงการส่งเสริมหลักสูตรผูก
ผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธี
ต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรผูก
ผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธี
ต่าง ๆ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

11 โครงการส่งเสริมอาชีพทา
ดอกไม้จันทน์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทา
ดอกไม้จันทน์ เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

12 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
อบรมกลุ่มอาชีพการทาปุ๋ย
ทาปุ๋ยชีวภาพ

ชีวภาพ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
13 โครงการอบรมฝึกอาชีพ
สารพัดช่าง (หลักสูตรระยะสั้น) อบรมฝึกอาชีพสารพัดช่าง

(หลักสูตรระยะสั้น) เช่น ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

14 โครงการอบรมฝึกอาชีพ
หลักสูตรขนมไทย

รวม

14 โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
อบรมฝึกอาชีพหลักสูตรขนม
ไทย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

385,000
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5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

1 โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการและค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่ วข้อง

30,000
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5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

1

โครงการจัดกิจกรรมวันขึน้ ปี
ใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน,ค่าพิธที างศาสนา,ค่า
วัสดุอปุ กรณ์,และค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่ วข้อง

2

โครงการจัดงานประเพณีลอย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กระทง
งาน,ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ,
ค่าใช้จ่ายในการประกวด
และแข่งขัน,ค่ามหรสพการ
แสดงและค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

100,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองการศึกษา
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

3

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน,ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ,
ค่าใช้จ่ายในการประกวด
และแข่งขัน,ค่ามหรสพการ
แสดงและค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

4

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน,ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ,
ค่าใช้จ่ายในการประกวด
และแข่งขัน,ค่ามหรสพการ
แสดงและค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองการศึกษา
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมการขับร้อง
สารภัญญะเพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
พื้นบ้าน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน,ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ,
ค่าใช้จ่ายในการประกวด
และแข่งขัน,ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่ วข้อง

6

โครงการงานประเพณี งาน
ดอกฝ้ายบานสืบสาน
วัฒนธรรมไทเลย ประจาปี
2565

สาหรับอุดหนุนอาเภอ
วังสะพุงโครงการงาน
ประเพณี งานดอกฝ้ายบาน
สืบสานวัฒนธรรมไทเลย
ประจาปี 2565

รวม

6 โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

20,000 อาเภอวังสะพุง

350,000
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กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

บัญชีสรุปจานวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
จานวน คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทัง้ หมด

1. ประเภทครุภณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

แบบ ผด.01/1
หน่วยดาเนินการ

2

13.33

62,300

12.32

สานักปลัดเทศบาล

4

26.67

54,500

10.78

สานักปลัดเทศบาล,กองคลัง

1

6.67

19,000

3.76

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2

13.33

59,400

11.75

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

6.67

10,000

1.98

สานักปลัดเทศบาล

2

13.33

112,000

22.15

สานักปลัดเทศบาล

3

20.00

188,400

37.26

สานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

15

100.00

505,600

100.00
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

แบบ ผด. 02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 5,000
ANSI Lumens จานวน 1
เครื่อง

2

จอรับภาพแบบขาตัง้ จานวน จัดซื้อจอรับภาพแบบขาตัง้
1 ชุด
จานวน 1 ชุด จอภาพมี
ขนาดทแยงมุมไม่น้อยกว่า
120 นิว้ (244x183 ซม.)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

รวม

2

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA
ขนาด 5,000 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55,800 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)

6,500 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

62,300
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)

1

เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1
เครื่องจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

2

เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1
เครื่องจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

15,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง

กองคลัง

3

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับประมวลผล

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1
เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

22,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง

กองคลัง
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับที่
4

รวม

ครุภัณฑ์
เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

4

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA จานวน 1 เครื่อง มี
กาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA สามารถสารองไฟได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,500 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองคลัง

งบประมาณ
(บาท)

54,500
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3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่
1

รวม

ครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 2 เครื่อง

1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด
จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)

19,000
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4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

เครื่องนาทาง GPS

จัดซื้อเครื่องนาทาง GPS
สัญญาณเครือข่ายครอบคลุม
สามารถใช้งานได้ทั้ง 2G 3G
และ 4G มีเครื่องรูดบัตรเพือ่
แสดงตัวตนในการขับขี่ มีระบบ
แจ้งเตือนการขับเกินความเร็วที่
กาหนด สามารถติดตามการเดิน
ทางผ่าน Google map/แผนที่
แบบ Satellite จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เป็นไปตามประกาศ
กรมขนส่งทางบก เรื่องกาหนด
คุณลักษณะและระบบการทางาน
ของเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง
พ.ศ. 2558

2

รถจักรยานยนต์ จานวน 1
คัน

จัดซื้อเรถจักรยานยนต์ จานวน 1
คัน ปริมาตรกระบอกสูบขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ธันวาคม 2563

รวม

2

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)

44,400 เทศบาลเมืองวังสะพุง

59,400
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กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่
1

รวม

ครุภัณฑ์
เลื่อยโซ่ยนต์บาร์ 12 นิว้
จานวน 2 เครื่อง

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์บาร์ 12 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง เครื่องยนต์
เบนซิล 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อย
กว่า 0.5 แรงม้า มีขนาดบาร์โซ่
หรือแผ่นบังคับโซ่ 12 นิ้ว พร้อม
โซ่ 3/8P จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด

1

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)

10,000

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
1

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจา จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิด
ที่ ขนาด 10 วัตต์ จานวน ประจาที่ ขนาด 10 วัตต์ ระบบ
VHF/FM ขนาดกาลังส่ง 10
1 เครื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)

วัตต์ จานวน 1 เครื่อง จัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม
2563
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6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
2

รวม

ครุภัณฑ์
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ
ขนาด 5 วัตต์ จานวน 7
เครื่อง

2

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์
ระบบ VHF/FM ขนาด
กาลังส่ง 5 วัตต์ จานวน 7
เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
สถานทีด่ าเนินการ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
84,000 เทศบาลเมืองวังสะพุง สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)

112,000
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7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

1

เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์ดเี ซล จานวน 1
เครื่อง

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอย
โข่ง เครื่องยนต์ดเี ซล
จานวน 1 เครื่อง สูบน้าได้
1,750 ลิตรต่อนาที ขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว้
(100 มิลลิเมตร) จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

63,400

2

เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ
ลิตรต่อนาที จานวน 1 เครื่อง ขนาด 300 ลิตรต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง จัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

66,000

สถานทีด่ าเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

กองช่าง
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ลาดับที่
3

รวม

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง ปริมาณ
การฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า
40 ลิตรต่อชัว่ โมง ถังบรรจุ
น้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
25 แรงม้า จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ ธันวาคม
2563
3

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

59,000

188,400
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ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

