แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองวังสะพุง
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
********************************************************************************************************

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 0-4284-1393 ต่อ 21

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองวังสะพุง
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

บาท

โครงการ

บาท

ปี 2564

จานวน

งบประมาณ จานวน
โครงการ
(บาท) โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

หน้า 1

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

11,710,000

31

19,420,000

7,710,000

15

7,710,000

16

11,710,000

31

19,420,000

12

6,300,000

15

7,600,000

27

13,900,000

6,300,000

15

7,600,000

27

13,900,000

1

50,000

1

50,000

12

รวม

รวม 5 ปี

ปี 2565

งบประมาณ

15

รวม
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.01

16

2

750,000

11

5,700,000

13

6,450,000

2.00

750,000

12

5,750,000

14

6,500,000

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

บาท

โครงการ

บาท

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
จานวน งบประมา จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการทีด่ ี
และบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานการสาธารณสุข
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

10

660,000

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

9

14,100,000

9

14,100,000

13

1,044,000

23

1,704,000

1

20,000

1

20,000

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.8 แผนงานงบกลาง
4.9 แผนงานการพาณิชย์
รวม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นภาคประชาสังคม
ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

8,000,000

1

8,000,000

10

660,000

24

23,164,000

34

23,824,000

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

290,000

10

680,000

14

970,000

1

20,000

1

20,000

290,000

11

700,000

15

990,000

43 15,710,000

78

48,924,000

121

64,634,000

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ
รวม
รวมทัง้ 5 ยุทธศาสตร์

4

หน้า 2

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองวังสะพุง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างซุ้มอาหาร
คลองบุง่ ไสล่ หมู่ที่2 ต.ศรีสงคราม
อ.วังสะพุง จ.เลย
2 ก่อสร้างผนัง คสล.ปูองกัน
ตลิ่ง คลองบุง่ ไสล่ หมู่ที่2
ต.ศรีสงคราม อวังสะพุง จ.เลย

เพือ่ ให้ได้ซุ้มอาหารมาบริการ
ให้กับชุมชน

3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต บ้านบุง่ ไสล่
ถนนเลียบคลองบุง่ ไสล่ หมู่ 2
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน

4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้าน
น้อยนา หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม
อ.วังสะพุง จ.เลย

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน

เพือ่ ก่อสร้างผนัง คสล.
คลองบุง่ ไสล่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

โดยทาการก่อสร้างซุ้ม คสล. ขนาดกว้าง
2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตรจานวน
6 ซุ้ม ตามแบบแปลนเทศบาล
โดยทาการก่อสร้างผนัง คสล. ยาว
80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร
พร้อมขยายไหล่ทางหินคลุก มีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด
โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกาหนด
โดยทาการปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 3.00-5.00 เมตร หนา
0.04 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด

หน้า 3

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)
495,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก

495,000 มีอาคารไว้บริการ เทศบาลมีรายได้
ประชาชน
จากการให้ชุมชน
เช่าซุ้มอาหาร
550,000 ตลิ่งริมคลอง
มีความปลอดภัย
ชุมชนบุง่ ไสล่
ในการสัญจรไปมา
มีความมั่งคง
และตลิ่งไม่พัง
แข็งแรง
ทลาย

กองช่าง

550,000

550,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

500,000

500,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

550,000

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก

โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 5.50-6.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อย
1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด

500,000

500,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลคอนกรีต
ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) ซอย 5
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 10
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน

600,000

600,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต ถนนพิพัฒน์สพุงเขต ซอย 5

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน

โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 3.50-5.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อย
กว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด
โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,500
ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด
โดยทาการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด

495,000

495,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

530,000

530,000 รางระบายน้า
ยาว 200 เมตร
ได้มาตรฐาน

มีระบบระบายน้า
ที่ดีขึ้น น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,500
ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด

500,000

500,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต ถนนมลิวรรณ ซอย 8
บ้านนาหลัก หมู่ 6

บ้านบุง่ ผักก้าม หมู่ 3

ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
8 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ถนนภูมิพิริยะการ ซอยทิวไผ่
บ้านบุง่ ผักก้าม หมู่ 3 ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย

เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง

9 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต ถนนภูมิวถิ ี ซอย 8
บ้านปากเปุง หมู่ 4 ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน

หน้า 4

ที่

โครงการ

10 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต ซอยภักดีอักษร บ้านวังสะพุง
หมู่ 9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
11 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต ถนนราชภักดี ซอย 4
บ้านบุง่ คล้าน้อย หมู่ 8
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
12 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต ซอยวิชิตวรการ บ้านเลิง
หมู่ 8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต เส้นกลางบ้านหนองเงิน
บ้านเลิง(หนองเงิน) หมู่ 8
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
14 ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนภูมิวถิ ี ซอย 30 แยก1
บ้านศรีบุญเรือง
15 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงคอสะพาน
ถึงสามแยกมลิวรรณตัดใหม่
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
16 ถมดินปรับพืน้ ที่ถนนมลิวรรณสายเก่า
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
รวม

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต
ให้ได้มาตรฐาน
เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
มีพนื้ ที่จอดรถสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,500
ตรม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า1,500
ตรม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า1,500
ตรม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
โดยทาการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน
กรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,500
ตรม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 74 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
โดยทาการถมดิน ขยายไหล่ทาง
ข้างละ 2 เมตร ยาว 1,030 เมตร
พร้อมบดอัดแน่น
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
โดยทาการถมดิน มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
7,500 ตรม.
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)

500,000

500,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
600,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
490,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตได้
ประชาชนมีความ
มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
550,000 ปูผิวจราจรแอสฟิล การคมนาคมสะดวก
คอนกรีต ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ก่
อ
สร้
า
งรางระบาย
250,000
มีระบบระบายน้า
น้าได้มาตราฐาน ที่ดีขึ้น น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

4,000,000 ขยายไหล่ทางได้

กองช่าง

490,000

550,000

250,000

ได้มาตรฐาน

600,000

-

หน้า 5

-

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก

(บาท)

600,000

16 โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

600,000 พืน้ ที่ถมดินได้
มาตรฐาน

- 7,710,000 11,710,000

การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
การคมนาคมสะดวก
และประชาชนมี
พืน้ ที่จอดรถ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้ งถิ่นและภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคน
2.2 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงรั้วและประตูหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังสะพุง

2 จัดทาปูายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภายนอกอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังสะพุง

4 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังสะพุง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)
150,000

2565

(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

เพือ่ ปรับปรุงรั้วและประตู
โรงเรียนให้มีความมั่นคง
แข็งแรง

ปรับปรุงรั้วและประตูรั้ว
ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 31 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
ตาแหน่งที่ตั้งของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จัดทาปูายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 1 ปูาย
ขนาดกว้าง 2 เมตร
สูง 2.50 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด
เทพืน้ คอนกรีตรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร

100,000

500,000

500,000

ทาสีอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม่ทั้ง
ภายในและภายนอก
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,500
ตารางเมตร

200,000

ศูนย์พัฒนา
200,000 อาคารเรียนทั้งภายใน อาคารเรียนได้รับ
ภายนอกทาสีใหม่ การปรับปรุงทาสีใหม่ เด็กเล็กเทศบาล

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เป็นระเบียบ
สวยงาม ปลอดภัย
เพือ่ ปรับปรุงอาคารเรียน
ให้มีความสวยงาม น่าอยู่
น่าเรียน

มีรวั้ และประตูหน้าศูนย์ สภาพภูมิทัศน์บริเวณ

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังสะพุง

พัฒนาเด็กเล็กใหม่ หน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
มีความเป็นระเบียบ
สวยงาม ปลอดภัย

100,000 มีปูายศูนย์พัฒนา

เกิดความเป็นระเบียบ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
น่าอยู่
เมืองวังสะพุง

เด็กเล็ก จานวน 1 ปูาย สวยงามและสิ่งแวดล้อม

สภาพภูมิทัศน์บริเวณ ศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เทศบาลเมืองวังสะพุง เด็กเล็กมีความเป็น
เมืองวังสะพุง
ระเบียบ สวยงาม

มีพื้นคอนกรีตรอบอาคาร

มีความสวยงามน่าอยู่ เมืองวังสะพุง
น่าเรียนมากขึ้น

หน้า 6

ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงประตูทางเข้าออก
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง

6 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังสะพุง

7 ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 1

8 เปลี่ยนหลังคาอาคารอเนก
ประสงค์โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้มีทางเข้าออก

ปรับปรุงประตูทางเข้าออกอาคาร
สาหรับเด็กนักเรียนผู้ปกครอง เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้อย่างปลอดภัย
ขนาดกว้าง 5.70 เมตร
สูง 2.60 เมตร
จานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
100,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
(บาท)
100,000 มีทางเข้าออกอาคารเรียน มีทางเข้าออกสาหรับ ศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนผู้ปกครอง เด็กเล็กเทศบาล
ได้อย่างปลอดภัย
เมืองวังสะพุง

500,000

500,000 มีพนื้ หญ้าเทียมบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2565

เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่มี
ความปลอดภัย

ปูพนื้ หญ้าเทียมบริเวณ
สนามเด็กเล่น กว้าง 6.00
เมตร ยาว 15.00 เมตร
พร้อมปรับระดับพืน้ ที่
จัดภูมิทัศน์ มีพนื้ ที่ไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร

เพือ่ ความปลอดภัยของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและทรัพย์สิน
ของทางราชการ

ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
ด้านทิศตะวันตก
ขนาดความยาว
ไม่น้อยกว่า 217 เมตร

500,000 มีรั้วโรงเรียน

เพือ่ ให้อาคารมีสภาพที่
พร้อมต่อการจัดการเรียน
การสอนและปูองกัน
อันตรายที่เกิดกับนักเรียน

เปลี่ยนหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก
มีชั้นลอย (อาคารหลังใหม่)
ขนาดไม่น้อยกว่า
1,080 ตารางเมตร

450,000 มีหลังคาอาคาร

สนามเด็กเล่น

ด้านทิศตะวันตก
ขนาดความยาว

ศูนย์พัฒนา
มีสนามเด็กเล่นที่ปลอด เด็กเล็กเทศบาล
ภัยเหมาะสม
เมืองวังสะพุง

มีรั้วโรงเรียน
ด้านทิศตะวันตก

โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 1

ครูและนักเรียน บุคลากร

ไม่น้อยกว่า 217 เมตร มีความปลอดภัย

มีหลังคาอาคาร

โรงเรียนเทศบาล
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อเนกประสงค์ขนาดเล็ก วังสะพุง 1

มีชั้นลอย (อาคารหลังใหม่) มีชั้นลอย (อาคารหลังใหม่)

ขนาดไม่น้อยกว่า อยู่ในสภาพที่เหมาะต่อ
1,080 ตารางเมตร การจัดการเรียนการสอน

หน้า 7

ที่

โครงการ

9 ปูกระเบือ้ งอาคารอเนก
ประสงค์โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 1

10 ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุง่ ไสล่

11 วางท่อระบายน้าถนนทางออก
โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 2 บ้านบุง่ ไสล่

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 2 บ้านบุง่ ไสล่

13 ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุง่ ไสล่

14 ก่อสร้างโดมคลุมลาน
อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 2 บ้านบุง่ ไสล่

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีสภาพที่
พร้อมต่อการจัดการเรียน
การสอนและปูองกัน
อันตรายที่เกิดกับนักเรียน
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รั้วโรงเรียนให้เป็นระเบียบ
สวยงาม
เพือ่ แก้ปัญหาน้าท่วมขัง
บริเวณโรงเรียน
เพือ่ ปรับปรุงท่อระบายน้า
ภายในโรงเรียน
เพือ่ ให้ผู้ใช้ถนนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยและ
เป็นระเบียบในการรับส่ง
เด็กนักเรียน
เพือ่ อานวยความสะดวก
ให้กับครูและนักเรียนใน
การทากิจกรรมระหว่าง
อาคารเรียน
เพือ่ ให้ครูและนักเรียนได้ใช้
สาหรับทากิจกรรมการเรียน
การสอนได้ตลอดทั้งวัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

ปูกระเบือ้ งอาคารอเนก
ประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย
(อาคารหลังใหม่)
ขนาดไม่น้อยกว่า
700 ตารางเมตร
ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุง่ ไสล่
จานวน 1 แห่ง
ไม่น้อยกว่า 150 เมตร
วางท่อระบายน้าถนน
ทางออกโรงเรียน
จานวน 1 แห่ง
ความยาว 110 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทางเข้าโรงเรียน
จานวน 1 แห่ง กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
ก่อสร้างทางเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียน
ยาว 24 เมตร

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
(บาท)
350,000 มีพื้นกระเบื้องอาคาร มีพนื้ กระเบือ้ งอาคาร โรงเรียนเทศบาล
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อเนกประสงค์ขนาดเล็ก วังสะพุง 1
2565

มีชั้นลอย(อาคารหลังใหม่) มีชั้นลอย(อาคารหลังใหม่)

500,000

ขนาดไม่น้อยกว่า
700 ตารางเมตร
500,000 มีรั้วโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

อยู่ในสภาพที่เหมาะต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ครูและนักเรียน บุคลากร โรงเรียนเทศบาล

มีความปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง
300,000

300,000 มีท่อระบายน้าถนน ไม่มีน้าท่วมขังบริเวณ โรงเรียนเทศบาล
ทางออกโรงเรียน โรงเรียน ระดับน้า
วังสะพุง 2
ลดลงอย่างรวดเร็ว
บ้านบุง่ ไสล่

400,000

400,000 มีถนนคอนกรีต

400,000

ประชาชนที่มาติดต่อ
ทางเข้าโรงเรียน ราชการในโรงเรียน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว
มีทางเดินเชื่อมระหว่าง
400,000 มีทางเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียน อาคารมั่นคงปลอดภัย

3,000,000 3,000,000 มีโดมคลุมลาน

ก่อสร้างโดมคลุมลาน
อเนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร

อเนกประสงค์

ยาว 35 เมตร มีพนื้ ที่

ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

หน้า 8

วังสะพุง 2
บ้านบุง่ ไสล่

มีโดมคลุมลาน
อเนกประสงค์
มั่งคงและใช้งานได้
ตลอด

โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 2
บ้านบุง่ ไสล่
โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 2
บ้านบุง่ ไสล่

โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 2
บ้านบุง่ ไสล่

ที่

โครงการ

15 ก่อสร้างปูายโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

รวม

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
ตาแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

ก่อสร้างปูายโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล
มีขนาดกว้าง 6 เมตร
สูง 2.5 เมตร
ตัวอักษรภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทาด้วยโลหะ

15 โครงการ

-

หน้า 9

-

(บาท)
150,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
150,000 มีปูายโรงเรียน

- 6,300,000 7,600,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
เกิดความเป็นระเบียบ โรงเรียนเทศบาล

เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

สวยงามและสิ่งแวดล้อม วังสะพุง 3 อนุบาล

จานวน 1 ปูาย

น่าอยู่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ดาเนินการตาม
มีการดาเนินการตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ โครงการอนุรักษ์
รัตนราชสุดาฯ
พันธุกรรมพืชสนอง
พระราชดาริ

-

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
50,000 มีการดาเนินกิจกรรม
สนองพระราชดาริ

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
มีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม

สานักปลัด

เพือ่ เป็นแหล่งอนุรักษ์
รักษาสมบัตขิ องแผ่นดิน

-

-

หน้า 10

50,000

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการศีลธรรมกาจัดขยะ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ลดปริมาณขยะ
ในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

จัดกิจกรรมเดินไปเก็บขยะไป
(Pick And Walk)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

150,000 สภาพแวดล้อมในเขต

เพือ่ ลดปริมาณขยะ
อินทรีย์

ทาให้บริเวณในเขต

กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง
ดีขึ้น

2 โครงการจัดการลดปริมาณ
ขยะอินทรียใ์ นเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก

2 ตาบล 9 หมู่บา้ น ในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง

250,000

250,000 ร้อยละ 80 ของขยะ

สะอาด เรียบรอย
ปริมาณขยะอินทรีย์

อินทรียใ์ นเขตเทศบาล ลดลง

กองสาธารณสุขฯ

กรมส่งเสริมฯ

เมืองวังสะพงุนามาใช้
ประโยชน์

3 โครงการจ้างเหมาลอกท่อ
ระบายน้าตามถนนสายต่างๆ
ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณวงเวียนศาลปูุ -ย่า

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณวงเวียน
หน้าโรงเรียนชุมชนวังสะพุง

6 ปรับปรุงรางระบายน้า รอบ
ตลาดเทศบาลเมืองวังสะพุง

เพือ่ ให้ระบายน้าได้ดีขนึ้
ปูองกันน้าทวม

จ้างแรงงานคนในหมู่บา้ นในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง

เพือ่ ความสวยงาม
เป็นระเบียบ

โดยทาการ ก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ มีขนาดพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
โดยทาการ ก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ มีขนาดพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด

เพือ่ ความสวยงาม
เป็นระเบียบ

เพือ่ ให้ระบายน้าได้ดีขนึ้
ปูองกันน้าทวม

500,000 ร้อยละ 100 ของท่อ

ทาให้น้าไม่ท่วมขัง

ระบายน้าในชุมชนไม่

และระบายได้ดขี ึ้น

อุดตันระบายน้าได้ดี
300,000 ก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 100
ตารางเมตร ได้

ปรับปรุงภูมิทัศน์

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

บริเวณวงเวียน
ให้ดสู วยงาม

มาตรฐาน
500,000 ก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 225
ตารางเมตร ได้

ปรับปรุงภูมิทัศน์

กองช่าง

บริเวณวงเวียน
ให้ดสู วยงาม

มาตรฐาน

ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก รอบ
ตลาดเทศบาลเมืองวังสะพุง
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด

500,000

500,000 ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก ทาให้ระบายน้าได้ดี
โดยรอบตลาดเทศบาลเมือง

ได้มาตรฐาน

หน้า 11

ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ไม่เกิดกลิ่นเหม็น

กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
บริเวณริมตลิ่งบ้านเลิง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
1,000,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
4,000 ตารางเมตร

โดยทาการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

ได้มาตรฐาน

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
บริเวณริมตลิ่งแม่น้าเลย
บ้านบุง่ ไสล่
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์พนื้ ที่สวน
สาธารณะ เลย-ลัด
บ้านน้อยนา
10 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมตลิ่ง
แม่น้าเลย บ้านปากเปุง

เพือ่ ให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม

500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
2,000 ตารางเมตร

โดยทาการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

ได้มาตรฐาน

เพือ่ ให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม

500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
2,000 ตารางเมตร

โดยทาการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

ได้มาตรฐาน

เพือ่ ให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม

500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
2,000 ตารางเมตร

โดยทาการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

ได้มาตรฐาน

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมตลิ่ง
แม่น้าเลย (เลยหลง)

เพือ่ ให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม

1,000,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
4,000 ตารางเมตร

โดยทาการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

ได้มาตรฐาน

รวม

11 โครงการ

-

-

750,000

หน้า 12

5,700,000

-

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
ปรับปรุงภูมิทัศน์

กองช่าง

บริเวณริมตลิ่ง
ให้ดสู วยงาม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

กองช่าง

บริเวณริมตลิ่ง
ให้ดสู วยงาม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

กองช่าง

บริเวณสวนสาธารณะ
ให้ดสู วยงาม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

กองช่าง

บริเวณริมตลิ่ง
ให้ดสู วยงาม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

กองช่าง

บริเวณริมตลิ่ง
ให้ดสู วยงาม

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการทีด่ ี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

2561

งบประมาณ
2563
2564

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
100,000 สารวจเก็บข้อมูล

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
-จัดเก็บรายได้อย่าง
ครบถ้วน เป็นธรรม
แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อย่างแท้จริง และ
สามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการบริหารงานและ
พัฒนาท้องถิ่นได้

กองคลัง

ประชาชนได้รบั ทราบ

กองวิชาการฯ

1 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ มีฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีที่แน่นอน
สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็วและนา
ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน
และพัฒนาท้องถิ่นให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวนแปลงที่ดินในเขตเทศบาลทั้งหมด
4,652 แปลง เจ้าของที่ดิน จานวน
3,080 แปลง แปลงที่ดินที่จดั เก็บภาษี
1,777 แปลง

2 จัดทาปูายประชาสัมพันธ์

เพือ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเมือง

ขนาดปูายไม่น้อยกว่า
11.50x3.80 เมตร ความ

พึงพอใจในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารประชา

วังสะพุง

ละเอียดไม่น้อยกว่า1,152x384

ข้อมูลข่าวสารของ

สัมพันธ์ของเทศบาล

Pixels Pitch 10 มม.

เทศบาลเมืองวังสะพุง เมืองวังสะพุง

LED Full color outdoor

-

-

-

ตามแบบสารวจไม่
น้อยกว่า 4,652
แปลง

7,000,000 ประชาชนมีความ

แสดงผล 281.4 ล้านล้านเฉดสี
LED Lamp 1R1G1B พร้อม
software บริเวณสี่แยก
วังสะพุง
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ที่

โครงการ

3 จัดทาปูายประชาสัมพันธ์
LED Full color outdoor

วัตถุประสงค์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเมือง

วังสะพุง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

ขนาดปูายไม่น้อยกว่า

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
2,500,000 ประชาชนมีความ

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้รับทราบ

3.80x2.80 เมตร ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 384 x288

พึงพอใจในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารประชา

ข้อมูลข่าวสารของ

สัมพันธ์ของเทศบาล

Pixels Pitch 10 มม.

เทศบาลเมืองวังสะพุง เมืองวังสะพุง

กองวิชาการฯ

แสดงผล 281.4 ล้านล้านเฉดสี
LED Lamp 1R1G1B พร้อม
software บริเวณสี่แยกวังสะพุง

4 ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
สานักงานเทศบาล (หลังใหม่)
หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย
5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
"แวะวัง ก่อนเลย"
ตลาดเส้นถนนมลิวรรณ
แยกหน้ารร.ชุมชนวังสะพุง

6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
"แวะวัง ก่อนเลย"
ริมตลิ่งแม่น้าเลยบ้านบุง่ ไสล่

เพือ่ เป็นสถานที่ในการปฏิบัติ
งานที่ปลอดภัย และพร้อมให้
บริการประชาชน
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงสร้างรายได้
และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
เทศบาลเมืองวังสะพุง
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงสร้างรายได้
และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
เทศบาลเมืองวังสะพุง

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
ขนาด กว้าง 5.0 เมตร ยาว
10.0 เมตร หรือมีพนื้ ที่ใช้สอย

500,000

อาคารสานักงาน(หลังใหม่) มีสถานที่ในการปฏิบัติ

มีความปลอดภัย

สานักปลัด

งานทีป่ ลอดภัย และพร้อมให้

บริการประชาชน

ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ตลาดเส้นถนนมลิวรรณ

500,000 ปรับปรุงพืน้ ที่ภูมิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต

สานักปลัด

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเทศบาลมีตลาด

แยกหน้ารร.ชุมชนวังสะพุง

เส้นถนนมลิวรรณ

เพิม่ รายได้มีเอกลักษณ์

แยกหน้ารร.ชุมชน

ของเมืองวังสะพุง

วังสะพุง

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว บริเวณ
ริมตลิ่งแม่น้าเลยบ้านบุง่ ไสล่

500,000 ปรับปรุงพืน้ ที่ ภูมิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เทศบาลมีตลาด

บริเวณริมตลิ่งแม่น้าเลย เพิม่ รายได้มีเอกลักษณ์
บ้านบุง่ ไสล่

หน้า 14

ของเมืองวังสะพุง

สานักปลัด

ที่

โครงการ

7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
"แวะวัง ก่อนเลย"
ริมตลิ่งแม่น้าเลยบ้าน
ศรีบุญเรือง
8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
"แวะวัง ก่อนเลย"
ร้านค้าร้านอาหาร
วิสหกิจ ชุมชน

9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
"แวะวัง ก่อนเลย"

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงสร้างรายได้
และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
เทศบาลเมืองวังสะพุง
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงสร้างรายได้
และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
เทศบาลเมืองวังสะพุง
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงสร้างรายได้
และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
เทศบาลเมืองวังสะพุง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ริมตลิ่งแม่น้าเลยบ้าน
ศรีบุญเรือง

500,000 ปรับปรุงพืน้ ที่ ภูมิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว

500,000 ปรับปรุงพืน้ ที่ ภูมิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เทศบาลมีตลาด

บริเวณริมตลิ่งแม่น้าเลย

เพิม่ รายได้มีเอกลักษณ์

บ้านศรีบญ
ุ เรือง

ของเมืองวังสะพุง

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เทศบาลมีตลาด

ร้านค้าร้านอาหาร

ร้านค้าร้านอาหาร

เพิม่ รายได้มีเอกลักษณ์

วิสหกิจ ชุมชน

วิสหกิจ ชุมชน

ของเมืองวังสะพุง

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว
กิจกรรม มาวัง มาชม
กิจกรรม มาวัง มาชิม
กิจกรรม มาวัง มาช๊อป
กิจกรรม มาวัง มาแช๊ะ
ถนนอาหารของดี
เมืองเซไล

2,000,000 ปรับปรุงพืน้ ที่ ภูมิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต

(เงินอุดหนุน) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลาด เทศบาลมีตลาด
เส้นถนนมลิวรรณ

เพิม่ รายได้มีเอกลักษณ์

แยกหน้ารร.ชุมชน

ของเมืองวังสะพุง

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
กรมส่งเสริมฯ

จังหวัดเลย

วังสะพุงริมตลิ่งแม่น้าเลย
บ้านบุง่ ไสล่ริมตลิ่ง
แม่น้าเลยบ้านศรีบญ
ุ เรือง
ร้านค้าร้านอาหาร
วิสหกิจ ชุมชน

รวม

9 โครงการ

-

-

14,100,000

หน้า 15

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมสยบผู้ปุวย
คลุ้มคลั่งด้วยไม้ง่าม

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้และทักษะ
ในการระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 100 คน

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก

100,000

100,000 ผู้เข้าอบรมมีความรูแ้ ละ มีผู้ที่มีความรู้และทักษะ

สานักปลัด

2565

ทักษะการใช้ไม้ง่ามในการ สามารถใช้ไม้ง่ามในการ

สยบคนคลุ้มคลั่งได้

สยบคนคลุ้มคลั่งได้ทุกชุมชน
ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม

ในชุมชนได้
จัดหน่วยออกให้ความรู้ และสาธิตการระงับ
อัคคีภยั และการรับมือ สาธารณภัยต่างๆ
ในชุมชน
จัดฝึกอบรมพนักงานเทศบาล/ สมาชิกสภา
เทศบาล

60,000

4 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสา เพือ่ พัฒนาระบบปฏิบตั ิการ ด้าน จัดฝึกซ้อมแผนให้กับพนักงานเทศบาล และ

100,000

2
3

โครงการมีภยั มีเรา

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านสาธารณภัย
ให้มี
ประสิทธิภาพ

ธารณภัย

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้
ภัยพิบตั ิ
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50,000

60,000

ผู้เข้าอบรมมีความ ประชาชนเกิดทักษะ
พึงพอใจ ร้อยละ 90 การเอาชีวติ รอดจาก
ภัยพิบตั ิ
50,000 พนักงานเทศบาลมี เทศบาลเกิดการ
ส่วนร่วมจัดการภัย บริหารจัดการสา
100 %
ธารณภัยอย่างเป็น
ระบบ
100,000 ผู้เข้าร่วมซ้อมแผน ผู้เข้าร่วมซ้อมแผนเกิด
มีความพึงพอใจ
ทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล
ร้อยละ 90
และมีความเข้าใจการ
ตอบโต้ภยั ตามแผน

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

ที่
5

โครงการ
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภยั ในสานักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง

6 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภยั ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

ผู้เข้าอบรมมีความ ผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 85 เข้าใจการตอบสนอง
อัคคีภยั อย่างถูกต้อง

เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยตาม จัดฝึกอบรมให้นักเรียนในสถานศึกษาเขต
กลไกประชารัฐ ในเรื่องของการ เทศบาล
สร้างจิตสานึกตามนโยบาย
กระทรวง มหาดไทย และสร้าง
หลักความปลอดภัยให้กับนักเรียน
และเยาวชน

30,000

30,000

ผู้เข้าอบรมมีความ ผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 90 เข้าใจการตอบสนอง
อัคคีภยั อย่างถูกต้อง

สานักปลัด

30,000

ประชาชนเข้าใจการ ผู้เข้าอบรมมีความ
จัดการภัยมากขึ้น เข้าใจการจัดการและ
ตอบโต้ภยั พิบตั ิ
200,000 ผู้เข้าอบรมมีความ ผู้เข้าอบรมมีทักษะ
พึงพอใจ ร้อยละ 90 การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
30,000 ปัญหายาเสพติดลดลง ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้
ถึงภัยยาเสพติดและ
ร่วมเฝูาระวัง

สานักปลัด

7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ

จัดฝึกอบรมให้กับประธานชุมชน และ
ประชาชนในชุมชน

30,000

8

จัดฝึกอบรมประชาชนที่สมัครเป็น สมาชิก
อปพร.

200,000

9 โครงการคนดี ศรีวงั

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยตาม จัดฝึกอบรมให้พนักงานเทศบาล
กลไกประชารัฐ ในเรื่องของการ
สร้างจิตสานึกตามนโยบาย
กระทรวง มหาดไทย และ
แบบอย่างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี
ต่อหน่วยงานข้างเคียง

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
ในชุมชน
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันภัย เพือ่ เพิม่ จานวนสมาชิก อปพร.ให้
ฝุายพลเรือน
ถึงร้อยละ 2 ของจานวนประชากร

(บาท)

2565

เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
และเยาวชนในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

หน้า 17

สานักปลัด
สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการขับขี่ปลอดภัย

เพือ่ ให้ความรู้กฎ และวินัยจราจร อบรมการขับขี่ปลอดภัย
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

11 โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบตั ิ

เพือ่ ทบทวนความรู้ให้กับจิตอาสา จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบตั ิ
ภัยพิบตั ิ
เพือ่ รับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ก่อสร้างเสาอากาศและ
ทาให้การสื่อสารสะดวก
ระบบล่อฟูา พร้อมระบบ

12 ติดตัง้ เสาอากาศสัญญาณ

วิทยุสอื่ สาร

มากขึ้น

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

2565

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพ

ร้อยการส่งเสริมและสนับสนุน
การปูองกันและรักษาความ

ของราษฎรด้านการรักษา
ความปลอดภัยในหมู่บา้ น

ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

ประชาชนมีความปรองดอง
สมานฉันท์มีความสามัคคีเป็น

ส่งเสริมประชาธิปไตยความ

อันหนึ่งอันเดียวกัน

ปัญหาข้อบกพร่อง
วินัยจราจรลดลง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องกฎ
จราจร
ผู้อบรมมีทักษะเพิม่ ขึ้น

200,000 ผู้อบรมมีทักษะ
เพิม่ ขึ้น
134,000 เสาอากาศและระบบ การรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
ล่อฟูา พร้อมระบบ สื่อสารสะดวกมากขึ้น

สายอากาศและสายนา
สัญญาณ ความสูง
ไม่น้อยกว่า 24 เมตร

13 โครงการรักษาความสงบเรียบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สายอากาศและสายนา

สัญญาณได้มาตรฐาน

50,000

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้นาหมู่บา้ น/ชุมชนและ
(เงินอุดหนุน) สามารถปฏิบตั ิภารกิจ ประชาชนสามารถ
ปฏิาบทีตั ่ดิ ูแลรักษาความ
ได้อย่างมี
หน้
ประสิทธิภาพ
สงบเรียบร้อยได้อย่างมี

ผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน
ในพืน้ ที่จงั หวัดเลย

สานักปลัด
ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดเลย

ประสิทธิภาพ และ

หมูบ่ ้าน/ชุมชนมีความ

เสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

ปลอดภัย

ของประชาชน

รวม

13 โครงการ

-

660,000 1,044,000

หน้า 18

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการทีด่ ี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคสาขาวังสะพุงเพือ่
ขยายเขตไฟฟูาในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคสาขาวังสะพุง

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

(บาท)
20,000 อุดหนุนการไฟฟูาส่วน ประชาชนมีความ
ภูมภิ าคสาขาวังสะพุง ปลอดภัยในชีวติ และ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

ทรัพย์สิน

-

-

หน้า 19

20,000

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเมือง การบริหารจัดการทีด่ ี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
4.9 แผนงาน การพาณิชย์
ที่

โครงการ

1 โครงการบริหารจัดการสถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมือง
วังสะพุง

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ บริหารจัดการสถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมือง
วังสะพุง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

จัดหาบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการสถานธนานุบาล
และเป็นค่าดาเนินการ
จัดการสถานธนานุบาล
-

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก

8,000,000 เทศบาลวังสะพุงมี ประชาชนได้รบั ประโยชน์

สานักปลัด

2565

รายได้เพิ่มชึ้น

-

หน้า 20

8,000,000

-

ในการใช้บริการ
เทศบาลเมืองวังสะพุง
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชน

2 โครงการส่งเสริมหลักสูตรผูกผ้า
และจัดดอกไม้ในงานพิธตี ่างๆ

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ทาดอกไม้จนั ทน์

4 โครงการอบรมฝึกอาชีพ
สารพัดช่าง
(หลักสูตรระยะสั้น)

5 โครงการอบรมฝึกอาชีพหลัก
สูตรขนมไทย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)

(บาท)

-เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม จัดอบรมกลุ่มอาชีพใน
อาชีพชุมชนให้ได้มาตรฐาน
ชุมชน จานวน 1 ครั้ง
เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลาย เพิม่ มากขึ้น เพือ่ ให้
ชุมชนมีรายได้เพิม่ มากขึ้น

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
80,000 -อบรมกลุ่มอาชีพ 1 ครั้ง กลุ่มอาชีพชุมชนได้มาตรฐาน กองสวัสดิการฯ
-กลุ่มอาชีพผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

ได้มาตรฐานทุกกลุ่ม เพิม่ มากขึ้น ชุมชนมีรายได้
กลุ่มอาชีพมีรายได้ เพิม่ มากขึ้น

-เพือ่ พัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ มีอาชีพมีรายได้
เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
-เพือ่ พัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ มีอาชีพมีรายได้
เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง

55,000

55,000 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ

-เพือ่ ส่งแสริมอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ เพิม่ โอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การทางาน
ด้านวิชาชีพจริง
-เพือ่ ส่งแสริมอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ เพิม่ โอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การทางาน
ด้านวิชาชีพจริง

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง

170,000 มีประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 80 คน

การพัฒนาอาชีพ
กองสวัสดิการฯ
ประกอบอาชีพ
สร้างงานสร้างรายได้

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง

50,000 มีประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 40 คน

การพัฒนาอาชีพ
กองสวัสดิการฯ
ประกอบอาชีพ
สร้างงานสร้างรายได้

ผู้สงู อายุ จานวน 1 ครั้ง มีอาชีพมีรายได้เสริมและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง

55,000

55,000 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ
ผู้สงู อายุ จานวน 1 ครั้ง มีอาชีพมีรายได้เสริมและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หน้า 21

ที่

โครงการ

6 โครงการจัดอบรมบัญชี
ครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพือ่ เด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้มีพืชผักที่ปลอดสารพิษ ประชาชนในเขต
บริโภคในครัวเรือนมีอาหาร
เทศบาลเมืองวังสะพุง
ที่ผลิตขึ้นเองทาให้ประหยัด
ค่าใช้จา่ ย

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE

เพือ่ เป็นศูนย์รวมให้วยั รุ่นและ เด็กและเยาวชนในเขต
เยาวชนรวมกลุ่มกันทากิจกรรม เทศบาลเมืองวังสะพุง
ที่สนใจสร้างสรรค์และเกิดสุข

10 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
การทาปุย๋ ชีวภาพ

เพือ่ ส่งแสริมอาชีพ สร้างงาน ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง
สร้างรายได้ เพิม่ โอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การทางาน
ด้านวิชาชีพจริง

10 โครงการ

2562

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

-เพือ่ ให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจ ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
เมืองวังสะพุง
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถจัดสรรรายได้ค่าใช้จา่ ย
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ
ภาพ
-เพิม่ พืน้ ที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชน
เด็กและเยาวชนในเขต
ได้ทากิจกรรม เพือ่ ส่งเสริม
เทศบาลเมือวังสะพุง
กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

8 โครงการส่งเสริมปลูกผัก
สวนครัว

รวม

2561

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
(บาท)
50,000 จัดอบรม จานวน 1 ครั้ง จัดทาบัญชีครัวเรือน กองสวัสดิการฯ
2565

และมีผู้เข้าร่วม 80 คน ลดรายจ่าย

50,000 จัดกิจกรรมเพือ่ ให้เด็ก พืน้ ที่สร้างสรรค์สาหรับ กองสวัสดิการฯ
และเยาวชนเข้าร่วม เด็ก เยาวชนกิจกรรมในการ
จานวน 1 ครั้ง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยน์
และมีผู้เข้าร่วม 100 คน

20,000 ส่งเสริมให้มีความรู้

100,000

-

290,000
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ประชาชนมีพชื ผัก
กองสวัสดิการฯ
จานวน 1 ครั้ง
เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิจริง
บริโภคในครัวเรือน
เกิดความสามัคคี
ในชุมชนได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
100,000 จัดตั้งชมรม
มีศูนย์รวมให้วยั รุ่นและ กองสวัสดิการฯ
TO BE NUMBER ONE เยาวชนรวมกลุ่มกันทา
ในเขตเทศบาลเมือง กิจกรรมที่สนใจสร้าง
วังสะพุง
สรรค์และเกิดสุข
50,000 ส่งเสริมให้มีความรู้ การพัฒนาอาชีพ
กองสวัสดิการฯ
ประกอบอาชีพ
จานวน 1 ครั้ง
สร้างงานสร้างรายได้
ปฏิบตั ิจริง

680,000

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น และภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

(บาท)
1 โครงการงานประเพณีงาน
ดอกฝูายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย

รวม

เพือ่ ส่งเสริมฟืน้ ฟูอนุรักษ์ไว้
ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยูก่ ับวิถีชีวติ คนเมืองเลย
เพือ่ สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับ
เยาวชนและประชาชนได้รู้จกั
และหวงแหนขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประชาชนและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5,000 คน

1 โครงการ
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งบประมาณ
2563
2564

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้รบั ผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
(บาท)
20,000 ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนและ
กองการศึกษา
(เงินอุดหนุน) จัดกิจกรรมและ
เยาวชน
ได้
เข้าร่วมกิจกรรม (อาเภอวังสะพุง)
ออก ร้านแสดง
ส่งเสริมและอนุรักษ์
สินค้าเพิม่ มากขึ้น ประเพณีดอกฝูาย
และประชาชน/
บานสืบสาน
ชุมชนมีรายได้เพิม่ วัฒนธรรมไทเลย
มากขึ้น
และทาให้
ประชาชน/ขุมขนมี
รายได้เพิม่ มากขึ้น
เกิดการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างมั่ง
คงยัง่ ยืน
20,000

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองวังสะพุง

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการทีด่ ี และบริการสาธารณะ
เป้าหมาย

ที่

แผนงาน

1 การรักษาความสงบภายใน

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

1.จัดซื้อเครื่องสูบน้าดีเซล 4 นิ้ว

2565
(บาท)
127,600

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

จานวน 2 เครื่อง
(ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ธันวาคม 2563)

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

1.เครื่องรับส่งวิทยุชนิด

28,000

สานักปลัด

84,000

สานักปลัด

10,000

สานักปลัด

ประจาที่ ขนาด 10 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
(ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ธันวาคม 2563)
2.เครื่องรับส่งวิทยุชนิด
มือถือ ขนาด 5 วัตต์
จานวน 7 เครื่อง
(ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ธันวาคม 2563)

ครุภัณฑ์โรงงาน

1.ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์บาร์ 12 นิ้ว

จานวน 2 เครื่อง

2 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า
1.4 แรงม้า 3)ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า30 ซีซี 4)พร้อมใบมีด
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9,500

9,500 กองการศึกษา
ศพด.

เป้าหมาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก

100,000 กองการศึกษา
ทว 3

โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่ง
สาหรับนักเรียนอนุบาล
จานวน 20 ชุด
โต๊ะขนาด 60 x120x55 ซม.
ม้านั่งขนาด 30x57x35 ซม.

3 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

15,000

ติดตั้งเครื่องนาทาง GPS

15,000 กองสาธารณสุขฯ

รถบรรทุกน้า 10 ล้อ
ตามประกาศกรมการขนส่ง

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

120,000 กองสาธารณสุขฯ

เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

38,000 กองสาธารณสุขฯ

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 4 เครื่อง

4 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

44,400 กองสาธารณสุขฯ

รถจักยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
รถตักหน้าขุดหลัง

3,520,000

กองช่าง

66,000

กองช่าง

170,000

กองช่าง

78,000

กองช่าง

99,000

กองช่าง

ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ
เครื่องอัดอากาศ
ขนาด 300 ลิตรต่อนาที

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า
15.5 แรงม้า

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

เครื่องสับบดไม้
กาลังการผลิต1-1.2 ตัน/ชม.
(ราคาตามท้องตลาด)

ครุภณ
ั ฑ์กฬี า

เครื่องออกกาลังกาย
จานวน 1 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)

รวม
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24,500

4,509,500

