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รายงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
คร้ังที่  1  ห้วงเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565 

******************************************** 
การติดตามและประเมินผล 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
ภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่ง   ในการด าเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองว่วนท้องถิ่น  ดังนั้น เทศบาลเมือง
วังสะพุงจึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ 28,29,30 และข้อ 31  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งท่ี 1 ห้วงเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565  ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  
     "เมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  
     1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
     2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     3. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  
     4. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง  
     5. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
     6. อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองวังสะพุงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  

5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      2. ด้านการพัฒนาคน 
      3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      4. ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและบริการสาธารณะ 
      5. ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม 

ง. การวางแผน 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ต่อไป 

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 
2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ดังนี้ 
 



 หน้า 2 
 

 
ยุทธศาสตร์ 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 20,303.400.00 48 51,445,000.00 63 106,259,000 
ด้านการพัฒนาคน 60 80,118,810.00 73 86,688,810.00 84 113,988,810 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 6,420,000.00 6 20,660,000.00 19 27,870,000 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

62 34,083,220.00 84 94,666,450.00 116 144,463,450 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็ง
ของชุมชน และการมสี่วนร่วม 

25 4,271,000.00 31 5,411,000.00 41 7,401,000 

รวม 186 145,196,430.00 242 258,871,260.00 323 399,982,260 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2564  โดยมีโครงการที่

บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 95 โครงการ งบประมาณ  57,776,530.-  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 11,585,000 
ด้านการพัฒนาคน 18 19,377,100 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 300,000 
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 43 25,669,430 
ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม 23 845,000 

รวม 95 57,776,530 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ  เทศบาลเมืองวังสะพุง  มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนราช
ภักดี ซอย 11/1 

290,000.00 กองช่าง  
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
 

2.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนศรีสงคราม
บริเวณหน้าห้างสรรสินค้าบิ๊ก
ซี 

438,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงพื้นถนน       
ค.ส.ล.กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 300 ตรม. 
และติดต้ังคันหิน ค.ส.ล. 
ยาว 100 เมตร พร้อม
ทางเท้า กว้าง1.20 
เมตร ยาว 100 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างทางเชื่อมถนน ค.
ส.ล.ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) 

498,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมก่อสร้างคันหิน 
ยาว 150 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ก าหนด  

4.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล (หลังใหม่) 
หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ. วังสะพุง 
จ.เลย 

495,000.00 กองช่าง 
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและ
พร้อมให้บริการประชาชน 

ต่อเติมและปรับปรุง
อาคารขนาด กว้าง 5.0 
เมตร ยาว 10.0 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 50 ตรม.  

5.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

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

499,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
และปรัปบรุงผิวจราจรแอส
ฟัลคอนกรีตให้ได้มาตรฐาน 

โดยท าการปูผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.50-6.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 
ตรม. ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

6.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนภูมิพิริยะการ ซอยทิวไผ่ 
บ้านบุ่งผักก้าม หมู่ 3 ต.
วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 

497,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.กว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 
เมตรยาวไม่น้อยกว่า 
200 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

7.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนมลิวรรณ 
(สายเก่า) ซอย 5 บ้านศรีบุญ
เรือง ม.10 ต.วังสะพุง อ.
วังสะพุง จ.เลย 

498,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 

โดยท าการปูผิวจราจร
แอสฟัลคอนกรีต ขนาด
กว้าง 3.50-5.0 เมตร 
หนา 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตรม. ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

8.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการอบรมการน า
มาตรฐาน ทางคุณธรรมและ
จริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติ 

5,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล,  

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
พนักงานจ้างเทศบาลผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาล  

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน
ในเขตเทศบาล 

9.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการแข่งขันนักเรียนคน
เก่ง ของโรงเรียนท้องถิ่น 

20,000.00 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน  

ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมนักเรียนคนเก่ง 
ของโรงเรียนท้องถิ่น 

10.  ด้านการพัฒนาคน 

โครงการจัดนิทรรศการทาง 
วิชาการ (มหกรรมการจัด
การศึกษา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 

20,000.00 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน  

ร่วมมหกรรมการจัดการ 
ศึกษาของ อปท. 1 คร้ัง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

11.  ด้านการพัฒนาคน สนับสนุนอาหารกลางวัน  3,581,600 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

12.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6,213,700 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี - 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)  
- ค่าหนังสือเรียน  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียน 

13.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

414,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  

นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

14.  ด้านการพัฒนาคน 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

185,700 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี -
ค่าหนังสือเรียน  
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

15.  ด้านการพัฒนาคน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  3,583,500.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)ครบถ้วน ตามที่
ก าหนด  

ปีการศึกษา 

16.  ด้านการพัฒนาคน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน 
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง 
วังสะพุงเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

1,000,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง การ
จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุงมี
ประสิทธิภาพ 

17.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

20,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็ก  

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 1 คร้ัง/ป ี

18.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านวังสะพุง 

1,155,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

อุดหนุนโรงเรียน บ้าน
วังสะพุง 

19.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการอุดหนุนส าหรับส
นุนสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 

3,183,600.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
วังสะพุง 

20.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการส่งนักกีฬาทีม
เทศบาลเข้าร่วมแขง่ขัน 

100,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน  

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม 
แข่งขันตามโอกาสต่าง 
ๆ  

21.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
วังสะพุง คัพ 

100,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย  

1 คร้ัง/ป ี

22.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการแข่งขันบาสเก็ตบอล 
วังสะพุงคัพ 

30,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย  

1 คร้ัง/ป ี
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

23.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน เทศบาลเมือง
วังสะพุง 

20,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เล่นกีฬาและออกก าลังกาย  

จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
กีฬาแบดมินตัน จ านวน 
1 คร้ัง/ป ี

24.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการแข่งขันวอลเล่ย์บอล 
วังสะพุง คัพ 

30,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย  

จัดการแข่งขัน 1 คร้ัง/ปี 

25.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
วังสะพุง คัพ 

30,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย  

จัดการแข่งขัน 1 คร้ัง/ปี 

26.  

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการศีลธรรมก าจัดขยะ 50,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อลดปริมาณขยะใน
หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมเดินไปเก็บ
ขยะไป (Pick And 
Walk) 

27.  

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

250,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ 
2 ต าบล 9 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

28.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการสภาเมืองวังสะพุง 20,000.00 

กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ,  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ 
ในการพัฒนาเทศบาล  

จัดประชุมสภาเมือง
วังสะพุง 

29.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการอบรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน เทศบาล พนักงาน
จ้าง และทัศน ศึกษาดูงานใน
ประเทศ/ ต่างประเทศ 

200,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาลพนักงาน
จ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล  

อบรมและทัศนศึกษา 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาล จ านวน 80 คน 

30.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 20,000.00 

ส านัก
ปลัดเทศบาล  

เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้
ตระหนักเห็นถึงความส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
1 คร้ัง โดยมีคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล บคุลากรใน
สังกัดเทศบาล เมือง
วังสะพุง หน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน ผู้น า
ชุมชน และประชาชน
ทั่วไป 

31.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
วังสะพุง 

20,000.00 

กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ 

เพื่อให้ได้แผนพัฒนาเทศบาล
ที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชนและถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนด  

จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

32.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดงานรัฐพิธีและ 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

30,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 3 เสาหลัก 
ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เสริมสร้าง
ความสามัคคปีรองดองของ
คนในชาติ ในระดับพื้นที่
อ าเภอวังสะพุง  

อุดหนุนอ าเภอวังสะพุง 
ตามหนังสืออ าเภอวังสะ
พุง ที่ ลย 0218/ว 159 
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 

33.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อน าโดยแมลง 

35,000.00 
กอง
สาธารณสุข  

เพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก
และโรคติดต่อน าโดยแมลง  

20 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

34.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการปูองกันและก าจัด
โรคสัตว์ติดคน 

30,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อปูองกันและก าจัดโรค
สัตว์ติดคน  

20 ชุมชน 

35.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการปูองกันและควบคุม
โรคอุบัติใหม่ 

35,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อปูองกันและควบคุมโรค
อุบัติใหม่ เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปูองกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม ่ 

ด าเนินการในชุมชน 20 
ชุมชน 

36.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนจ านวน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

2,200.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และขึ้นทะเบียนจ านวน 
สัตว์ ตัวละ 3 บาทต่อ 
คร้ังของการส ารวจและ 
ขึ้นทะเบียน(ปีละ 6 
บาท) จ านวน 20 ชุมชน 

37.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

11,100.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  

ด าเนินการฉีดวัคซีน 
ปูองกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 
บาท ตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว 
จากการส ารวจของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

38.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะพุง 
1 เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้าน สาธารณสุข 
จ านวน 1 คร้ัง 

39.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อยนา 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อย
นา เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
คร้ัง 

40.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 1 
เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 

41.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 2 
เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 
2 เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
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รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 1 
คร้ัง 

43.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคคีเพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคค ีเพื่อด าเนิน
โครงการพระราช ด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

44.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจพัฒนา
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

45.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอม
มณี 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราช ด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

46.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณี 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอม
มณี 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

47.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
คร้ัง 

48.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดวังสะพุง
พัฒนาราม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดวังสะ
พุง พัฒนาราม เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
คร้ัง 

49.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการพระ
ราช ด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
คร้ัง 

50.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
คร้ัง 
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51.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการพระ
ราช ด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

52.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนหนองเงิน เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 

53.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้าน้อย 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้าน้อย 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 

54.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะพุง 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 

55.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชมชื่น 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชมชื่น 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 

56.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 

57.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ ์ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 1 
ครั้ง 

58.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 144,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ใน
เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง  

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

59.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,137,600.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง  

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

60.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,538,400.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง  

ผู้พิการในเขตเทศบาล 
เมืองวังสะพุง 

61.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ในสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่า 60% ของเงินที่
ส านักงาน หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสนับสนุน 
 

282,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลและการบริการเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แขง็แรง  

20 ชุมชน 
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62.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการฝึกอบรมสยบผู้ปุวย
คลุ้มคลั่งด้วยไม้ง่าม 

50,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้และทักษะในการ
ระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
100 คน 

63.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการฝึกอบรมระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 

50,000 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมพนักงาน
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล 

64.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

200,000 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก อป
พร.ให้ถงึร้อยละ 2 ของ
จ านวนประชาชน 

จัดฝึกอบรมประชาชน
ที่สมัคีเป็นสมาชิก ปอ
พร. 

65.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการคนดีศรีวัง 30,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อสร้างความเเข้มแข็งของ
ชุมชนและเยาวชนในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อบรมให้ความรู้เร่ืองยา
เสพติด 

66.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการแก้ไขปญัหายา
เสพติดและส่งเสริม
ประชาธิปไตยความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

50,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
ราษฎรด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้านแระชา
ชนมีความปองดอง
สมานฉันท์มีความสามัคคีเป็น
อันหนึงอันเดียวกัน 

ผู้น าหมู่บ้าน ชุมชน ใน
พื้นที่จังหวัดเลย 

67.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000.00 กองคลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
รายได้ มีฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีที่แน่นอนสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก
รวดเร้และน าข้อมูลไปใ้ใน
การบริหารงานและพัฒนา
ท้องถิ่นใหไ้ด้อย่างมีประสิทะ้
ภาพ 

จ านวนแปลงที่ดินในเขต
เทบาลทั้งหมด 4,652 
แปลง เจ้าของที่ดิน 
จ านวน 3,080 แปลง 
แปลงที่ดินที่จัดเก็บถาษี 
1,777 แปลง 

68.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว "แวะวัง ก่อนเลย"  

200,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงสร้างรายได้และ
สร้างเอกลักษณ์ให้กับ
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว กิจกรรม มา
วัง มาชม กิจกรรมมาวัง
มาชิม กิจกรรมมาวัง
มาช๊อป กิจกรรมมาวัง
มาแช๊ะ ถนนอาหารของ
ดีเมืองเซไล 

69.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนบ้านบุ่งผักก้าม หมู่ 3 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

20,000.00 
กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไปมี
คุณภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ ์

อุดหนุนบ้านบุ่งผักก้าม 
หมู่ 3 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 
1 คร้ัง 

70.  

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร. รุ่นที่1) 

285,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก  
อปพร. ให้ถงึร้อยละ 2 ของ
จ านวนประชากร 

จัดฝึกอบรมประชาชนที่
สมัครเป็น สมาชิก อป
พร. 

71.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล 

20,000.00 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ  

ด าเนินการเลือกต้ัง
นายก เทศมนตรีและ
สมาชิกสภา เทศบาล 
จ านวน 1 คร้ัง 



 หน้า 10 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

72.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

15,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้
สงอายุผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน  

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

73.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 

10,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความ
เดือดร้อน เป็นการสร้าง
ความสมานฉันท์ให้กับ
ครอบครัว  

ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว จ านวน 1 
คร้ัง 

74.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มผู้สูงอายุ 

10,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน  

ส่งเสริมกิจกรรม กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

75.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

30,000.00 
กองสวัสดิการ
สงัคม 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล  

20 ชุมชน 

76.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มสตรี 

10,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี
ให้มีบทบาททางสังคมมากขึ้น  

20 ชุมชน 

77.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

100,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ท้องถิ่น  

จัดงานลอยกระทง 1 
คร้ัง/ป ี

78.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

200,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 1 คร้ัง/ปี 

79.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

30,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

จัดงานแห่เทียนพรรษา 
1 คร้ัง/ป ี

80.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีขับ
ร้องสารภัญญะเพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
พื้นบ้าน 

20,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมการขับร้อง
สารภัญญะ 

81.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม ่

30,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
จ านวน 1 คร้ัง 



 หน้า 11 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

82.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการงานประเพณีงาน
ดอกฝูายบานสืบสาน
วัฒนธรรมไทเลย 

20,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้
ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปะญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่กับวิ๔ ีชีวิตคนเมือง
เลยเพื่อจิตส านึกที่ดีให้กับ
เยาวชนและประชาชนได้รู้จัก
และห่วงแหนขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 5,000 คน 

83.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชน 

50,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพชุมชนใหไ้ด้มาตรฐาน
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ชุมชนม่้รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

จัดอบรมกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน จ านวน 1 คร้ัง 

84.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมหลักสูตรผูก
ผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธี
ต่าง ๆ 

30,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพ มนาส่งเเสริมเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ มี
อาชีพมีรายได้เสริมและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

85.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมอาชีพท า
ดอกไม้จันทร์ 

30,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ มี
อาชีพมีรายได้เสริมและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

86.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการอบรมฝึกอาชีพ
สารพัดช่าง (หลักสูตรระยะ
สั้น) 

100,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ เพิ่มโอกาศและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การ
ท างานด้านวิชาชีพจริง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

87.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการอบรมฝึกอาชีพ
หลักสูตรขนมไทย 

20,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน
สร้้างรายได้ เพิ่มโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การ
ท างานด้านวิชาชีพขริง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

88.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดอบรมบัญชี
ครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เข้าใจในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถจัดสรร
รายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ครัวเรือนในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

89.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อเด็กและเยาวชน 

10,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ใหแ้ก่เด็ก 
เยาวชนได้ท ากิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

90.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมปลูกผักสวน
ครัว 

10,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้มีพืชผักทีป่ลอด
สารพิษบริโภคในครัวเรือนมี
อาหารที่ผลิตขึ้นเองท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

91.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE 

50,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นศูนย์รวมให้วัยรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมที่สนใจสร้างสรรค์
และเกิดสุข 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

92.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
การท าปุ๋ยชีวภาพ 

30,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างงาน
สร้างรายได้เพิ่มโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การ
ท างานด้านวิชาชีพจริง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

93.  

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ใน
ชุมชน และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีเทศบาลเมืองวังสะพุง 

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพการท าตุง
ใยแมงมุมและเป็นการพัฒนา
ศักยภาพสร้างภาวะผู้น าและ
บทบาทหน้าที่ของสตรี
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัดเลย 

 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

94.  

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต
ถนน มลิวรรณสายเก่า รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ลย ถ. 024-005  
ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

4,000,000 กองช่าง  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต กว้าง 
28.00 เมตร ยาว 430.00  เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด 

95.  

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าหน้าวัด
ประชาราษฎ์นิมิต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลย ถ. 24-006  ต าบล    
วังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย 

4,370,000 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ท่อระบาย
น้ ายาวไม่น้อยกว่า 435.00  เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลเมืองวังสะพุง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ี
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ครั้งที่  1  ห้วงเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565  รวม  23  โครงการ จ านวนเงิน  
28,873,002.00   บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 9,067,000 4 9,067,000 

ด้านการพัฒนาคน 3 7,743,852.00 8 7,743,852.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 8 11,912,150.00 8 11,912,150.00 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแขง็ของชุมชน และการมีส่วนร่วม 3 150,000.00 3 150,000.00 

รวม 23 28,873,002.00 23 28,873,002.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองวังสะพุง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนราชภักดี ซอย 
11/1 

290,000 290,000 290,000 - 

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุงถนนศรี
สงครามบริเวณหน้าห้าง
สรรสินค้าบิ๊กซี 

438,000.00 437,000 437,000 1,000.00 

3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัล
คอนกรีตถนน มลิวรรณ
สายเก่า รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลย ถ. 024-
005  ต าบลวังสะพุง 
อ าเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย 

4,000,000 3,990,000 3,990,000 10,000 

4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าหน้าวัดประชาราษฎ์
นิมิต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ลย ถ. 24-006  
ต าบล    วังสะพุง 
อ าเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย 

4,370,000 4,350,000 4,350,000 20,000 

5.  ด้านการพัฒนาคน 
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน  

3,581,600 1,681,050 1,681,050 1,900,550 

6.  ด้านการพัฒนาคน 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6,213,700 2,349,400 2,349,400 3,864,300 

7.  ด้านการพัฒนาคน 
ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

414,000 207,000 207,000 207,000 

8.  ด้านการพัฒนาคน 
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)  

3,583,500.00 870,582.24 870,582.24 2,712,917.76 

9.  ด้านการพัฒนาคน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถาน ศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมือง วังสะพุง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1,000,000.00 573,020 573,020 426,980 

10.  ด้านการพัฒนาคน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้าน
วังสะพุง 

1,155,000.00 533,400 533,400 621,600 

11.  ด้านการพัฒนาคน 

โครงการอุดหนุน
ส าหรับสนุนสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนชุมชน
วังสะพุง 

3,183,600.00 1,499,400 1,499,400 1,684,200 

12.  ด้านการพัฒนาคน 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล วังสะพุง คัพ 
 

30,000.00 30,000 30,000 - 
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 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

20,000.00 13,790 13,790 6,210 

14.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และ กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

30,000.00 30,000 30,000 - 

15.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร. 
รุ่นที่1) 

285,000.00 281,460 281,460 3,540 

16.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัย์สินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาคและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

50,000.00 50,000 50,000 - 

17.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ในสัดส่วน ไม่น้อยกว่า 
60% ของเงินที่
ส านักงาน หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
สนับสนุน 
 

282,000.00 282,000 282,000 - 

18.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 144,000.00 69,000 69,000 75,000 

19.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,137,600.00 9,132,500 9,132,500 10,005,100 

20.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,538,400.00 2,053,400 2,053,400 2,485,000 

21.  
ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม ่

30,000.00 30,000 30,000 - 

22.  
ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

100,000.00 100,000 100,000 - 

23.  
ด้านภาคประชาสังคม ความ
เข้มแข็งในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการงานประเพณี
งานดอกฝูายบานสืบ
สานวัฒนธรรมไทเลย 

20,000.00 20,000 20,000 - 
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   เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขต
พื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงาน  ห้วงเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565  ดังนี้ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลเมืองวังสะพุง วังสะพุง จ.เลย  

คร้ังที่  1  ห้วงเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 63 106,259,000 9 11,585,000 4 9,067,000 4 9,067,000 

2.ด้านการพัฒนาคน 84 113,988,810 18 19,377,100 8 7,743,852.00 8 7,743,852.00 

3.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19 27,870,000 2 300,000  
- 

 
- 

4.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

116 144,463,450 43 25,669,430 8 
11,912,150.00 

8 
11,912,150.00 

5.ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแขง็ในชุมชน และ
การมีส่วนร่วม 

41 7,401,000 23 845,000 3 
150,000.00 

3 
150,000.00 

รวม 323 399,982,260 95 57,776,530 23 28,873,002.00 23 28,873,002.00 

 
คิดเป็นร้อยละ     24.21      ของโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ 

 
ครุภัณฑ์ 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
คร้ังที่  1  ห้วงเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565 

 ท่ี ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

เคร่ืองน าทาง GPS 15,000 13,000 13,000 2,000 

2.  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

รถจักรยานยนต์ 1 คัน 44,400 43,500 43,500 900 

 รวม    56,500  

 
 
 
 

 


