แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2564

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

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 0-4284-1393 ต่อ 21

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองวังสะพุง
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

19

72,352,000

19

72,352,000

19

72,352,000

19

72,352,000

3
2

1,320,000
1,260,000

3
2

1,320,000
1,260,000

รวม

5

2,580,000

5

2,580,000

3. ยุทธศาสตรด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัและบริ
ดการทีก่ดารสาธารณะ
ี

1
1

2,150,000
2,150,000

1
1

2,150,000
2,150,000

4
9
13

3,900,000
180,000
4,080,000

4
9
13

3,900,000
180,000
4,080,000

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา

รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
หน้า 1

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม
ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

1
1
2

20,000
40,000
60,000

1
1
2

20,000
40,000
60,000

รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์

40

81,222,000

40

81,222,000

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

หน้า 2

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

แบบ ผ.02

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

โครงการ

1 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้า
ถนนประชาเสรี ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ. เลย

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ถนนราชภักดี โดยวิธี
ประชาชนมีความปลอดภัย
Paevement In Place Recycling ในชีวิตและทรัพย์สิน

3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

2565

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก

โดยทาการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาด กว้าง 2.00 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 380.00 เมตร
และก่อสร้างทางเท้า
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 300 เมตร หรือมีพนื้ ที่
ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

5,980,000 ท่อเหลี่ยมได้

โดยทาการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต (ช่วงสี่แยก

5,900,000 ถนนแอสฟัลท์

มาตรฐาน

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

คอนกรีตได้
มาตรฐาน

หลังเทศบาล-สี่แยกบ้าน
บุ่งผักก้าม) กว้าง 9.50 เมตร
ยาว 1,080 เมตร หนา 0.05 เมตร
โดยทาการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี

880,000 ถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตได้
มาตรฐาน

ซอย 12 กว้าง 7.0 เมตร

ยาว 418 เมตร หนา 0.04 เมตร

หน้า 3

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนมลิวรรณ
(สายเก่า) ช่วงศาลเจ้าปู่ - ย่า ถึง
สะพานศรีสงคราม

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

5 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน
ภูมิวิถี

เพือ่ สะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

6 ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน
สวนสาธาณะบ้านศรีบุญเรือง

เพือ่ สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน
และมีความปลอดภัยใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โดยทาการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาด กว้าง 2.00 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร
พร้อมเทถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 2.00 - 4.00 เมตร
ยาว 600.00 เมตร หรือมีพนื้
ที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00
ตารางเมตร และก่อสร้าง
ทางเท้า ขนาดกว้าง 1.50
เมตร ยาว 540.00 เมตร
หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตารางเมตร
ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิง่
เดีย่ วสูง 9 เมตร จานวน 166
ต้น แบบกิง่ คู่สูง 9 เมตร
จานวน 1 ต้น โคมไฟถนน
นวัตกรรมไทยขนาด
150 วัตต์ ตามรายละเอียด
และแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด
ติดตัง้ เสาไฟฟ้าแสงสว่าง
นวัตกรรมไทย พลังงานแสงอาทิตย์
ความสูง 6 เมตร แบบรอกสลิง
หมุนยก พร้อมกิง่ โคมไฟ
ขนาด 40 วัตต์ จานวน 21 ต้น

2564

2565

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

9,900,000 ท่อเหลี่ยมได้

หน่วยงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ผู้รับผิดชอบ

การคมนาคมสะดวก

หลัก
กองช่าง
จังหวัดเลย

ประชาชนมีความปลอดภัย
มาตรฐาน
ตามแบบแปลน ในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลกาหนด

9,600,000 ไฟฟ้าแสงสว่าง

ใช้งานได้และ
ได้มาตรฐาน

2,000,000 ติดตัง้ ไฟฟ้า

แสงสว่าง
นวัตกรรมไทย
21 ต้น

หน้า 4

ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคมและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนมี
ปลอดภั
ยและความ
สะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนมลิวรรณสายเก่า ช่วง 1
ตัง้ แต่สามแยกหน้า ร.ร.ชุมชน
วังสะพุง ถึง สะพานศรีสงคราม
ช่วงที่ 2 ตัง้ แต่แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201 ถึง
สะพานศรีสงคราม
8 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน
ศรีสงคราม ช่วงที่ 1 ตัง้ แต่สี่แยก
หน้า สภ.วังสะพุง- สะพาน
สีห์พนม ช่วงที่ 2 ตัง้ แต่สะพาน
สีห์พนม ถึง แยกทางหลวง
แผ่นดินหมานเลข 201

เพือ่ สะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

9 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน
ราชภักดี

เพือ่ สะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10 ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างรอบ
คลองบุ่งคล้า

เพือ่ สะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เพือ่ สะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

2565

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ใช้งานได้และ
ได้มาตรฐาน

2,300,000 ไฟฟ้าแสงสว่าง

ใช้งานได้และ
ได้มาตรฐาน

4,500,000 ไฟฟ้าแสงสว่าง

ใช้งานได้และ
ได้มาตรฐาน

3,200,000 ไฟฟ้าแสงสว่าง

ใช้งานได้และ
ได้มาตรฐาน

หน้า 5

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

5,300,000 ไฟฟ้าแสงสว่าง

ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิง่
เดีย่ วสูง 9 เมตร จานวน 93
ต้น แบบกิง่ คู่สูง 9 เมตร
จานวน 2 ต้น โคมไฟถนน
นวัตกรรมไทย ขนาด 150
วัตต์ ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด
ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิง่
เดีย่ วสูง 9 เมตร จานวน 35
ต้น แบบกิง่ คู่สูง 9 ม.
จานวน 5 ต้น โคมไฟถนน
นวัตกรรมไทยขนาด 150 วัตต์
ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ที่เทศบาลกาหนด
ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิง่
เดีย่ วสูง 9 เมตร จานวน 79
ต้น โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย
ขนาด 150 วัตต์ ตามราย
ละเอียดและแบบแปลน
ที่เทศบาลกาหนด
ติดตัง้ เสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิง่
เดีย่ วสูง 6 เมตร จานวน 51
ต้น โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย
ขนาด 150 วัตต์ ตามราย
ละเอียดแบบแปลนเทศบาลกาหนด

หน่วยงาน

ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคมและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคมและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคมและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสะดวกใน
การคมนาคมและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน
เลียบสะพานหนองนกเจ่า

เพือ่ สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

12 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนน
พัฒนกิจนุศาสตร์

เพือ่ สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

13 ติดตัง้ ไฟกระพริบเตือนสี่แยก
นาเจริญ

เพือ่ สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

14 ก่อสร้างจุดรับน้า ถนนราชภักดี
ซอย 15

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ติดตัง้ เสาไฟฟ้าแสงสว่าง
นวัตกรรมไทย พลังงานแสงอาทิตย์
ความสูง 6 เมตร แบบรอกสลิง
หมุนยก พร้อมกิง่ โคมไฟ
ขนาด 40 วัตต์ จานวน 11 ต้น
ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิง่
เดีย่ วสูง 6 เมตร จานวน 32
ต้น โคมไฟถนนนวัตกรรม
ไทย ขนาด 150 วัตต์
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด
ติดตัง้ ไฟฟ้ากระพริบเตือน
4 จุด ป้ายเตือน 4 จุด
ตีเส้นจราจร 34 ตรม.
และ Rumble Strip
38 ตรม. ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกาหนด
โดยทาการก่อสร้างจุด
รับน้า ค.ส.ล. กว้าง 1.50
เมตร ยาว 6.0 เมตร
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ตามแบบแปลนเทศบาล
กาหนด

2564

2565

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หลัก

11,000,000 ติดตัง้ ไฟฟ้า

แสงสว่าง
นวัตกิ รรมไทย
11 ต้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวก
ในการสัญจรไปมา

1,900,000 ติดตัง้ ไฟฟ้า

ประชาชนมีความ
แสงสว่างแบบกิง่ ปลอดภัยและสะดวก
32 ต้น
ในการสัญจรไปมา

หน้า 6

ผู้รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

232,000 ติดตัง้ ไฟฟ้า
กระพริบเตือน
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สะดวก
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

200,000 ก่อสร้างจุด
รับน้า ค.ส.ล.
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
เดินทางสัญจร
สะดวก

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 ก่อสร้างผนังกันดินรอบสะพาน
ศรีสงคราม

เพือ่ ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสัญจร
ไปมาสะดวก

16 ปรับปรุงรื้อถอนทางเท้าถนน
ประชาเสรี

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยวาริน บ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2
ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
18 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนมลิวรรณสายเก่า (ช่วงหน้า
วัดศรีอดุ มวงศ์ - สามแยกถนน
มลิวรรณสายใหม่)
19 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนมลิวรรณสายเก่า (ช่วงสาม
แยก ร.ร.ชุมชนวังสะพุง - ร้าน
มิตรยนต์การเกษตร)

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม

19 โครงการ

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โดยทาการก่อสร้างผนังกัน
ดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 60 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ทั้งสองข้าง ตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด
รื้อถอนทางเท้าพืน้ ที่
600 ตรม. ก่อสร้างถนน คศล.
หนา 0.15 ม. พืน้ ที่ 600 ตรม.
ก่อสร้างผนังคอนกรีต
หนา 0.10 ม. พืน้ ที่ 600 ตรม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 50 เมตร

2564

2565

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
เดินทางสัญจร
สะดวก

กองช่าง

500,000.00 ทางเท้าและผนัง ประชาชนมีความ

กองช่าง

600,000 ก่อสร้างผนังกัน
ดิน ค.ส.ล.
ด้ามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด

คอนกรีตได้
มาตรฐาน

ปลอดภัยในชีวิต
เดินทางสัญจร
สะดวก

160,000 ถนนคอนกรีต การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

เสริมเหล็ก ได้ ประชาชนมีความปลอดภัย
มาตรฐาน
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยทาการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต

5,500,000 ถนนแอสฟัลท์

คอนกรีตได้
มาตรฐาน

กว้าง 14.0 เมตร ยาว 724
เมตร หนา 0.05 เมตร
โดยทาการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต

2,700,000 ถนนแอสฟัลท์

คอนกรีตได้
มาตรฐาน

กว้าง 30.0 เมตร ยาว 261
เมตร หนา 0.05 เมตร
-

72,352,000

หน้า 7

-

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นและภูมปิ ัญญาของท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
2.1 แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ
1 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ธนาคาร สหกรณ์ร้านค้าและ
ห้องปฏิบตั ิการในโรงเรียน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
โรงเรียน ธนาคาร สหกรณ์
ร้านค้าและห้องปฏิบตั ิการ
ในโรงเรียนและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียนให้
อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แก่นกั เรียน
2 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอน เพือ่ จ้างเหมาบริการครู
มาช่วยสอนในวิชาเอก
ทีค่ ลาดแคลนและเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ซ่อมแซมประตูบานกระจก
จานวน 6 บาน

จ้างเหมาบริการครู
มาช่วยสอนในวิชาเอก
ทีข่ าดแคลน

2564

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2565
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
(บาท)
120,000 ประตูใช้งานได้ ประตูบานกระจกมี โรงเรียนเทศบาล
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ วังสะพุง 1
เป็นปกติ

108,000

มีบคุ ลาการที่เพียงพอ โรงเรียนเทศบาล
การสอนได้ตาม ต่อการจัดการเรียน วังสะพุง 1

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่

เกณฑ์ทกี่ าหนด การสอน

จานวน 1 อัตรา

หน้า 8

ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการจ้างเหมาบริการงานสอน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

2565

(บาท)

(บาท)

3 โครงการ

-

ต่อการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียน

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 2
บ้านบุ่งไสล่

-

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

1,092,000 มีการเรียนการสอน มีบุคลากรเพียงพอ

จ้างเหมาบริการงานสอน

จานวน 7 อัตรา ได้แก่
และจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อ คณิตฯ 1 สังคม 2
ความต้องการในการจัด
อังกฤษ 1 ภาษาไทย 1
การเรียนการสอน
ฟิสิกส์ 1 ชีววิทยา 1

รวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่มีคุณภาพ

-

-

หน้า 9

1,320,000

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล

2 ก่อสร้างสนามกีฬา

วอลเลย์บอลชายหาด

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในทักษะพืน้ ฐาน
ของกีฬาฟุตบอลและยกระดับ
มาตรฐานด้านกีฬาฟุตบอล
สู่ความเป็นเลิศ
เพือ่ ก่อสร้างสนามกีฬา

วอลเลย์บอลชายหาดและ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาดให้สู่
ระดับสากล
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

2565

(บาท)

(บาท)

จัดอบรม บรรยายและฝึก
ภาคปฏิบัตกิ ฬี าฟุตบอล
อายุระหว่าง 8-13 ปี
จานวน 40 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000 -จัดการแข่งขัน

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
เยาวชนมีความรู้ความ กองการศึกษา

จานวน 1 ครั้ง/ปี เข้าใจในทักษะพื้นฐาน
-จานวนทีมที่เข้าร่วม

ของกีฬาฟุตบอล

แข่งขันเพิ่มขึ้น

สนามวอลเลย์บอลชายหาด
จานวน 1 แห่ง
พร้อมอุปกรณ์ประจาสนาม
ตามแบบแปลนเทศบาล
กาหนด

1,200,000 สนามวอลเลย์บอล มีสนามวอลเลย์บอล
ชายหาดทีไ่ ด้มาตรฐาน

กองการศึกษา

ชายหาด 1 แห่ง

จานวน 1 แห่ง

-

-

หน้า 10

1,260,000

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
ผู้รบั ผิดชอบ
ที่
(KPI)
หลัก
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ขุดลอกและก่อสร้างผนัง
เพือ่ ให้มีนาใช้
้ ในการเกษตร โดยทาการขุดลอกคลอง
2,150,000 ขุดลอกและผนัง มีน้าใช้ในการเกษตร
กองช่าง
คสล. ป้องกันตลิ่ง
ได้อย่างเพียงพอ
ยาว 700.00 เมตร
คสล. ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
คลองบุ่งไสล่ บ้านบุ่งไสล่
หมู่ 2 ตาบลศรีสงคราม
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รวม

1 โครงการ

ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
และก่อสร้างผนังถนน
คสล. กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 190.00 เมตร
ลึก 2.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล
กาหนด
-

2,150,000

หน้า 11

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ
4.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
ที่
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร การคมนาคมสะดวก
1 ติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร บริเวณ เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก ติดตัง้ ดวงโคมสัญญาณไฟแบบ
สี่แยก สภ.วังสะพุง

2 ติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร บริเวณ
สี่แยกบ้านนาเจริญ

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

LED 4 ดวง ขนาด 300 มม.
จานวน 8 ชุด ไฟนับถอยหลัง
LED 4 ชุด และระบบความคุม
ไฟสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประ
กอบ ตามแบบแปลนเทศบาล
กาหนด

เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตัง้ ดวงโคมสัญญาณไฟแบบ
LED 4 ดวง ขนาด 300 มม.
จานวน 8 ชุด ไฟนับถอยหลัง
LED 4 ชุด และระบบความคุม
ไฟสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประ
กอบ ตามแบบแปลนเทศบาล
กาหนด

บริเวณสี่แยก สภ.วังสะพุง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนมีความปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง ในชีวิตและทรัพย์สิน

1,500,000

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

การคมนาคมสะดวก

บริเวณสี่แยกบ้านนาเจริญ ประชาชนมีความปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง ในชีวิตและทรัพย์สิน
-

หน้า 12

กองช่าง

ที่

โครงการ

3 เช่าระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

4 โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) รุ่นที่ 1

รวม

4 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เช่าระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด จานวน 16 จุด

เพือ่ เพิม่ จานวนสมาชิก
อปพร.ให้ถึงร้อยละ 2 ของ
จานวนประชากร

จัดฝึกอบรมประชาชน
ที่สมัครเป็น สมาชิก
อปพร.

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

2565

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ความปลอดภัย
500,000 มีระบบกล้องโทรทัศประชาชนมี
น์
วงจรปิด จานวน ในชีวิตและทรัพย์สิน
16 จุด
400,000 ผู้เข้าอบรมมีความ ผู้เข้าอบรมมีทักษะ
พึงพอใจ ร้อยละ 90การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-

3,900,000

หน้า 13

-

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ
4.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนบ้านน้อยนา หมู่ 1 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข
2 อุดหนุนบ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข
3 อุดหนุนบ้านบุ่งผักก้าม หมู่ 3 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 อุดหนุนบ้านปากเป่ง หมู่ 4 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

อุดหนุนบ้านน้อยนา หมู่ 1 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข จานวน 1 ครั้ง
อุดหนุนบ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข จานวน 1 ครั้ง
อุดหนุนบ้านบุ่งผักก้าม หมู่ 3 เพือ่
เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
ดาริดา้ นสาธารณสุข
จานวน 1 ครั้ง
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อุดหนุนบ้านปากเป่ง หมู่ 4 เพือ่
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ สาธารณสุข จานวน 1 ครั้ง

5 อุดหนุนบ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 เพือ่
ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อุดหนุนบ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 เพือ่
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ ดาเนินโครงการพระราชดาริดา้ น
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ สาธารณสุข จานวน 1 ครั้ง

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

2565

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

20,000 อุดหนุนบ้านน้อยนา หมู่ 1 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน) เพื่อดาเนินโครงการ ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
แข็งแรง สมบูรณ์
20,000 อุดหนุนบ้านบุง่ ไสล่ หมู่ 2 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน) เพื่อดาเนินโครงการ ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
แข็งแรง สมบูรณ์
20,000 อุดหนุนบ้านบุง่ ผักก้าม เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน) หมู่ 3 เพื่อดาเนิน ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
โครงการพระราชดาริดา้ น แข็งแรง สมบูรณ์
สาธารณสุข
อุ
20,000 ดหนุนบ้านปากเป่ง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน) หมู่ 4 เพื่อดาเนิน ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
โครงการพระราชดาริ แข็งแรง สมบูรณ์
ด้านสาธารณสุข
อุดหนุนบ้านบุง่ คล้า หมู่ 5 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
20,000
(เงินอุดหนุน) เพื่อดาเนินโครงการ ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
แข็งแรง สมบูรณ์

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
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ที่

โครงการ

6 อุดหนุนบ้านนาหลัก หมู่ 6 เพือ่
เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
ดาริดา้ นสาธารณสุข
7 อุดหนุนบ้านเลิง หมู่ 8
เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
ดาริดา้ นสาธารณสุข
8 อุดหนุนบ้านวังสะพุง หมู่ 9
เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
ดาริดา้ นสาธารณสุข
9 อุดหนุนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 10
เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
ดาริดา้ นสาธารณสุข
รวม

9 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564

2565

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

20,000 อุดหนุนบ้านนาหลัก เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน) หมู่ 6 เพือ่ ดาเนิน ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
โครงการพระราชดาริ แข็งแรง สมบูรณ์
ด้านสาธารณสุข
20,000 อุดหนุนบ้านเลิง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน) หมู่ 8 เพือ่ ดาเนิน ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
โครงการพระราชดาริ แข็งแรง สมบูรณ์
ด้านสาธารณสุข
20,000 อุดหนุนบ้านวังสะพุง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน) หมู่ 9 เพือ่ ดาเนิน ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
โครงการพระราชดาริ แข็งแรง สมบูรณ์
ด้านสาธารณสุข
อุ
20,000 ดหนุนบ้านศรีบญุ เรือง เด็ก เยาวชน และประชาชน กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน) หมู่ 10 เพื่อดาเนิน ทั่วไปมีสุขภาพพลานามัย (กรมส่งเสริมฯ)
โครงการพระราชดาริ แข็งแรง สมบูรณ์
ด้านสาธารณสุข
180,000
-

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อุดหนุนบ้านนาหลัก หมู่ 6
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ดาริดา้ นสาธารณสุข
จานวน 1 ครั้ง
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อุดหนุนบ้านเลิง หมู่ 8
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ดาริดา้ นสาธารณสุข
จานวน 1 ครั้ง
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อุดหนุนบ้านวังสะพุง หมู่ 9
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ดาริดา้ นสาธารณสุข
จานวน 1 ครั้ง
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อุดหนุนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 10
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ เพือ่ ดาเนินโครงการพระราช
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ดาริดา้ นสาธารณสุข
จานวน 1 ครั้ง
-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองวังสะพุง

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อฝึกอบรมอาชีพการทาตุงใย อุดหนุนคณะกรรมการ
แมงมุมและเป็นการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสตรีจงั หวัดเลย
สร้างภาวะผู้นาและบทบาท
หน้าที่ของสตรี เทศบาล
เมืองวังสะพุง

-

2564

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2565
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
(บาท)
20,000 อุดหนุนคณะกรรมการ พัฒนาทักษะอาชีพในการทา กองสวัสดิการฯ
พัฒนาสตรีจงั หวัดเลย ตุงใยแมงมุมส่งเสริมให้มี คณะกรรมการ
รายได้กลุ่มสตรี
พัฒนาสตรี
จังหวัดเลย

20,000
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-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมปิ ัญญาของท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม
5.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 งานประเพณีแห่ตน้ ดอกไม้เครื่อง

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

งบประมาณ
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จัดงานประเพณี
ในวัดเขตเทศบาลเมือง
วังสะพุง จานวน 8 วัด

-

2564

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2565
ผู้รบั ผิดชอบ
หลัก
(บาท)
40,000 -จานวนผู้เข้าร่วม ประเพณีวฒั นธรรมอันดี กองการศึกษา
โครงการเพิม่ ขึ้น งามของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และสืบสาน
40,000

หน้า 17

-

-

-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองวังสะพุง

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หลัก

2565
(บาท)
175,000 กองการศึกษา
ทว1

จานวน 10 เครื่อง

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
แบบSmart TV ขนาด 55 นิ้ว

152,000 กองการศึกษา
ทว 1

จานวน 8 เครื่อง

2 บริหารงานทัว่ ไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์

โดรนบังคับติดกล้อง ถ่ายวีดีโอ
ความละเอียดได้ถึง 4K /60fps
ภาพความละเอียดสูง 48 ล้าน
พิเซล บินไกลสูงสูด 10 กม.
บินเร็วถึง 68.4 กม./ชม.
บินได้นานสูงสุดถึง 34 นาที
พร้อมรีโมท จานวน 1 เครื่อง

รวม

3 โครงการ

-
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44,500 กองยุทธศาสตร์

