
 
1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
************************************ 

รายงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาล
เมืองวังสะพุง ดังนี ้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  
     "เมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  
     1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน  
     2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     3. ส่งเสรมิ ปลูกฝัง คณุธรรมจรยิธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  
     4. สร้างความตระหนักและปลูกจติส านึกให้เคารพกฎระเบยีบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง  
     5. ส่งเสรมิ สนับสนุน การศึกษาทกุระดับ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
     6. อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองวังสะพุงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ด้านการพัฒนาคน 
     ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ด้านการบริหารจดัการทีด่ีและบรกิารสาธารณะ 
     ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมสี่วนร่วม 
ง. การวางแผน 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามกระบวนการที่

บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ต่อไป 

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

 
ยุทธศาสตร ์ 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36 34,215,392.00 32 24,288,400.00 16 27,917,000.00 

ด้านการพัฒนาคน 94 53,400,810.00 82 52,518,810.00 78 47,758,810.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 8 25,040,000.00 9 6,940,000.00 7 2,940,000.00 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 57 29,166,720.00 38 28,971,220.00 37 77,471,220.00 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

30 4,364,000.00 29 3,611,000.00 29 3,611,000.00 

รวม 225 146,186,922.00 190 116,329,430.00 167 159,698,030.00 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองวังสะพุง ไดป้ระกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2562 โดยมีโครงการทีบ่รรจุอยู่

ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 79 โครงการ งบประมาณ 50,178,070 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี ้
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญตัิงบประมาณ เทศบาลเมืองวังสะพุง มีดังน้ี 

ที่  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.
ส.ล.พร้อมรางระบายน้ า ค.
ส.ล.ถนนพิพัฒน์สพุงเขต 
ซอยเข้าวัดพัทธสีมาราม 

 474,000.00 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ถนนความยาว 75 
เมตร รางระบายน้ า 83 
เมตร ได้มาตรฐาน 

2. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาเข้าท างานช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน(ปิดเทอม
เพิ่มประสบการณ์) 

 100,000.00 เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับประสบการณ์ตรง
และมีรายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียน 

3. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทย 

 20,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

จัดการแข่งขันตอบ
ปัญหาสารานกุรมไทย 
จ านวน 1 ครั้ง 

4. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

60,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 1 
ครั้ง 

5. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

50,400.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

ครู/นักเรียนได้ใช้
อินเตอร์เน็ตที่มี
คุณภาพ 

6. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

150,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

7. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

171,000.00 เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

8. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

363,000.00 เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 

รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
จ านวน 1 ครั้ง 

9. ด้านการพัฒนา
คน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,373,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ถกูหลัก
โภชนาการ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน  

10. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 
 

655,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

11. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

300,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

พัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 
จ านวน 1 ครั้ง 

12. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

85,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

13. ด้านการพัฒนา
คน 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,539,220.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม)ครบถ้วนตามก าหนด 

นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)ครบถ้วนตาม
ก าหนด 

14. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

450,000.00 เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน 

ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
จ านวน 1 ครั้ง 

15. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

 56,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเด็กได้
แสดงออกในวันเด็กแห่งชาติ 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
จ านวน 1 ครั้ง 
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16. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

 5,600.00 เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติจ านวน 1 ครั้ง 

17. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5,600.00 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
พัฒนาการสมวยั 

แข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ครั้ง 

18. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการจัดท ารั้วและป้าย
โรงเรียน 

 550,000.00 เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วและป้าย
โรงเรียนแสดงอาณาเขตของ
โรงเรียน 

รั้วและป้ายโรงเรียน 
จ านวน 1 แห่ง 

19. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBMLD 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

750,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

20. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประกวด
ดุริยางค์ระดับภาคฯและ
ระดับประเทศ 

 445,000.00 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
กีฬาและดนตรีของนักเรียนไปสู่
ระดับสากล 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
จ านวน 1 ครั้ง 

21. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลวังสะพุง คัพ 

 300,000.00 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย แข่งขันกีฬาฟุตบอล
วังสะพุง คัพ จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

22. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันบาสเก็ต
บอลวังสะพุง คัพ 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย แข่งขันบาสเก็ตบอล
วังสะพุง คัพ จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

23. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันตะกร้อ
วังสะพุง คัพ 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดการแข่งขัน จ านวน 
1 ครั้ง/ปี 

24. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันเปตองวังสะ
พุง คัพ 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย แข่งขันเปตองวังสะพุง 
คัพ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

25. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 

เด็กมีนิสัยรักการอา่น 

26. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

 200,000.00 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
แก่เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนปลอด
ยาเสพติด 

27. ด้านการพัฒนา
คน 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

56,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

28. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านวังสะพุง 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,176,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังสะพุง 

29. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,884,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
วังสะพุง 

30. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,068,010.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

31. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการโปรแกรม
กีฬา 

 1,050,000.00 เพื่อจัดประสบการณ์ตรงและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านกีฬา 

จัดประสบการณ์ตรง
และส่งเสริมนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา 

32. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันเทศบาลเมือง
วังสะพุง 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่น
กีฬาและออกก าลังกาย 

มีผู้ร่วมแข่งขันครบทุก
ทีม ทุกประเภท 
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33. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองวังสะพุงเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

 1,050,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุง การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการ
บริหารสถานศึกษา
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

34. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการสภาเมืองวังสะพุง  11,200.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคิด ตัดสินใจ ในการ
พัฒนาเทศบาล 

ประชาชนได้รับข่าวสาร
ที่ถูกต้องทั่วถึงร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

35. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการอบรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนกังาน
จ้าง และทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 

 350,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง 

อบรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และทัศน
ศึกษาดูงานในประเทศ/
ต่างประเทศ จ านวน 1 
ครั้ง 

36. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

 41,000.00 เพื่อเชิดชูความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
ให้ปรากฏแก่ประชาชน 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
จ านวน 1 ครั้ง 

37. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการให้บรกิาร
ประชาชนของเทศบาลเมือง
วังสะพุง 

 20,000.00 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาล 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน จ านวน 
1 ครั้ง/ปี 

38. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาสี่ป ี

 14,000.00 เพื่อให้ได้แผนพัฒนาสี่ปีที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน และ
ถูกต้องตามระเบียบก าหนด 

จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาสี่ปี จ านวน 
1 ครั้ง/ปี 

39. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

 80,000.00 เพื่อให้การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

40. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 
 

โครงการป้องกันและก าจัด
โรคสัตว์ติดคน 

 28,000.00 เพื่อป้องกันและก าจัดโรคสัตว์ติด
คน ท าให้จ านวนผู้ป่วยลดลง 

จ านวนผู้ปว่ยโรคสัตว์
ติดคนลดลง 

41. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชนวังสะพุง 

 5,600.00 เพื่อวางและจัดท าผังเมืองรวม
ชุมชนวังสะพุง จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

วางและจัดท าผังเมือง
รวมชุมชนวังสะพุง 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

42. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ในสัดส่วน
ไม่น้อยกวา่ 60% ขอเงินที่
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสนับสนุน 

 320,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแล
และการบริการเบื้องต้น เพื่อให้มี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 

งานสาธารณสุขมูลฐาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

43. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

156,000.00 เพื่อช่วยเหลือผูป้่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

ผูป้่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบถ้วนทั่วถึง 
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44. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

17,391,600.00 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงได้รับเบี้ย
ยังชีพครบถ้วนทั่วถึง 

45. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,320,000.00 เพื่อช่วยเหลือผูพ้ิการในเขต
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

ผู้พิการในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุงได้รับเบี้ย
ยังชีพครบถ้วนทั่วถึง 

46. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

 5,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
สภาเด็กและเยาวชน 

ส่งเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

47. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

48. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

49. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคสาขาวังสะพุงเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าชุมชนหนอง
เงิน 
 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคสาขาวังสะพุง
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ชุมชนหนองเงิน 

50. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะพุง 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้าน
วังสะพุง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

51. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อยนา
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อย
นาเพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

52. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

53. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผัก
ก้าม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

54. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคคี เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผัก
ก้ามสามัคคี เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

55. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจพัฒนา 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

56. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณ ี1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอม
มณี 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
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57. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณ ี2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอม
มณี 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

58. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดวังสะพุง
พัฒนาราม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดวังสะ
พุงพัฒนาราม เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

59. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

60. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

61. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

62. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนหนอง
เงิน เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

63. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้าน้อย 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า
น้อย เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

64. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะพุง 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้าน
วังสะพุง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

65. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชมชื่น 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชม
ชื่น เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

66. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

67. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

68. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีน
จ านวนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,480.00 เพื่อส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีน
จ านวนสัตว ์ครบถ้วน
ทั้ง 20 ชุมชน  
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69. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

12,360.00 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ได้ตามจ านวนที่ส ารวจ 

70. ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและบริการ
สาธารณะ 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

 470,500.00 เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เปิดโลก
ทัศน์และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ น าความรู้วิทยาการ
ใหม่ๆ ตลอดจนประสบการณ์
ตรงที่ได้รับจากกระบวนการ
เรียนรู้และสัมผัสจริง มาพัฒนา
และเสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ ให้
องค์กรได้รับการพัฒนา และ
ประสบความส าเร็จตามนโยบาย
และเป้าหมายที่วางไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม
และทัศนศึกษาดูงานมา
ปฏิบัติได้ 

71. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

 200,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่ 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง จ านวน 1 ครั้ง 

72. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

 100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่ 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ จ าวน 1 
ครั้ง/ปี 

73. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

 30,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่และสวยงาม 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

74. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีขับ
ร้องสารภัญญะเพื่ออนุรกัษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
พื้นบ้าน 

 20,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่ 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีขับร้องสาร
ภัญญะเพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

75. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้ป่วย ผูพ้ิการ ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆในจังหวัดเลย 

 30,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ป่วย ผู้
พิการ ผูย้ากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในจังหวัด
เลย 

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

76. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชกิ
สภาเทศบาล 

 1,500,000.00 เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล
มีประสิทธิภาพ 

เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 1 ครั้ง 
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77. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน 

 3,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาชุมชน
ด้านต่างๆให้เกิดประสิทธภิาพ 

อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน จ านวน 1 ครั้ง 

78. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ 

 30,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการเพิ่มขึ้น 

79. ด้านภาค
ประชาสังคม 
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และการมีส่วน
ร่วม 

โครงการพัฒนาผู้สูงวัย
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

 50,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 

อุดหนุนชมรมผู้สูงอาย ุ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 29,573,097 บาท มกีารเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ จ านวนเงิน 
29,573,097 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 473,000.00 1 473,000.00 

ด้านการพัฒนาคน 23 19,425,084.16 23 19,425,084.16 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ 28 9,354,528.00 27 9,354,528.00 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่ม 5 320,485.00 5 320,485.00 

รวม 57 29,573,097.16 56 29,573,097.16 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณเทศบาลเมืองวังสะพุง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
1. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.
ส.ล.พร้อมรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.ถนนพิพัฒน์สพุง
เขต ซอยเข้าวัดพัทธสีมา
ราม 

 474,000.00 473,000.00 827/2562 28/12/2561 90 

2. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาสารานกุรมไทย 

 20,000.00 20,000.00 0 26/08/2562 7 

3. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

60,000.00 20,000.00 100/62 08/02/2562 1 

  20,000.00 120/62 18/02/2562 1 

  20,000.00 132/62 28/02/2562 1 
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4. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

50,400.00 16,800.00 101/62 08/02/2562 1 

  16,800.00 122/62 18/02/2562 1 

  16,800.00 138/62 04/03/2562 1 

5. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

150,000.00 50,000.00 103/62 08/02/2562 1 

  50,000.00 123/62 18/02/2562 1 

  50,000.00 139/62 04/03/2562 1 

6. ด้านการพัฒนา
คน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,373,000.00 512,000.00 131/62 01/10/2561 30 

  270,000.00 132/62 01/10/2561 30 

  65,000.00 125/62 01/11/2561 30 

  512,000.00 648/62 01/11/2561 30 

  270,000.00 649/62 01/12/2561 31 

  59,000.00 650/62 01/12/2561 30 

  512,000.00 1094/62 01/01/2562 31 

  270,000.00 1095/62 01/01/2562 31 

  61,000.00 1096/62 01/02/2562 28 

  416,000.00 1620/62 01/02/2562 28 

  208,800.00 1025/62 01/03/2562 31 

  56,000.00 1622/62 01/04/2562 30 

  52,200.00 1788/62 01/05/2562 31 

  28,000.00 1789/62 01/06/2562 30 

7. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

655,000.00 99,000.00 21/62 12/11/2561 1 

  42,000.00 146/62 27/03/2562 1 

8. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

300,000.00 100,000.00 102/62 08/02/2562 1 

  100,000.00 121/62 18/02/2562 1 

  100,000.00 137/62 04/03/2562 1 

9. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

85,000.00 85,000.00 124/62 18/02/2562 1 

10. ด้านการพัฒนา
คน 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,539,220.00 267,371.72 44/62 19/12/2561 1 

  218,166.48 86/62 24/01/2562 1 

  266,647.92 112/62 18/02/2562 1 
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  230,286.84 141/62 08/03/2562 1 

  254,527.56 152/62 05/04/2562 1 

  432,133.20 153/62 05/04/2562 1 

  133,323.96 1152/62 14/04/2562 30 

  242,163.74 133/62 01/05/2562 31 

  242,163.74 1539/62 07/06/2562 30 

  253,330.00 1676/62 05/07/2562 31 

  265,996.50 1884/62 12/08/2562 31 

  316,123.50 2013/62 01/09/2562 30 

11. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

450,000.00 150,000.00 63-03-
00312-
5421100-
00001 

18/09/2562 45 

  150,000.00 63-03-
00312-
5421100-
00003 

18/09/2562 45 

  150,000.00 63-03-
00312-
5421100-
00004 

18/09/2562 45 

12. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 56,000.00 4,320.00 - 09/01/2562 13 

  25,000.00 - 09/01/2562 13 

  26,000.00 - 09/01/2562 13 

13. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 5,600.00 1,500.00 - 09/01/2562 22 

  2,325.00 - 09/01/2562 13 

  300.00 - 09/01/2562 13 

  1,440.00 - 09/01/2562 13 

14. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการจัดท ารั้วและ
ป้ายโรงเรียน 

 550,000.00 499,000.00 63-03-
00312-
5421000-
00001 

18/09/2562 45 

15. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
SBMLD 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

750,000.00 500,000.00 1955/62 20/01/2562 31 

16. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประกวด
ดุริยางค์ระดับภาคฯและ
ระดับประเทศ 

 445,000.00 9,610.00 - 08/10/2561 30 

  270,640.00 - 16/10/2561 30 

  25,000.00 - 18/10/2562 27 

  89,820.00 - 27/11/2561 35 
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17. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลวังสะพุง คัพ 

 300,000.00 3,000.00 - 08/01/2562 15 

  30,000.00 - 08/01/2562 23 

  26,600.00 - 08/01/2562 15 

  17,580.00 - 08/01/2562 23 

  25,000.00 - 08/01/2562 23 

  21,100.00 - 08/01/2562 23 

  176,400.00 - 09/01/2562 23 

18. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการแข่งขันบาสเก็ต
บอลวังสะพุง คัพ 

 50,000.00 37,000.00 - 27/11/2561 35 

  8,000.00 - 30/11/2561 25 

  5,000.00 - 14/12/2561 10 

19. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

 200,000.00 200,000.00 1405/62 14/06/2562 7 

20. ด้านการพัฒนา
คน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

56,500.00 56,500.00 1304/62 01/06/2562 5 

21. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านวังสะพุง 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,176,000.00 293,000.00 - 29/10/2561 3 

  288,000.00 - 29/01/2562 3 

  288,000.00 - 23/04/2562 3 

22. ด้านการพัฒนา
คน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,884,000.00 722,000.00 - 29/10/2561 3 

  722,000.00 - 29/01/2562 3 

  722,000.00 - 23/04/2562 3 

23. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,068,010.00 1,297,745.00 20/62 07/11/2561 1 

  709,120.00 22/62 12/11/2561 1 

  314,550.00 35/62 06/12/2561 1 

  1,247,328.00 180/62 08/05/2562 1 

  1,942,021.00 181/62 08/05/2562 1 

  449,550.00 182/62 08/05/2562 1 

24. ด้านการพัฒนา
คน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุงเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ 

 1,050,000.00 114,000.00 - 20/12/2562 27 

  342,000.00 - 18/01/2562 12 
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  242,000.00 - 19/03/2562 8 

25. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

 41,000.00     

26. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

 80,000.00 21,000.00 - 20/03/2562 30 

  2,888.00 - 25/03/2562 9 

  12,880.00 - 25/03/2562 15 

  42,920.00 - 28/03/2562 13 

27. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคสัตว์ติดคน 

 28,000.00 27,500.00 - 28/03/2562 13 

  450.00 - 22/04/2562 10 

28. ด้านการบริหาร
จัดการทีด่ีและ
บริการ
สาธารณะ 

เงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน
สัดส่วนไม่น้อยกวา่ 60% 
ขอเงินที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติสนับสนุน 

 320,000.00 282,000.00 - 12/02/2562 3 

29. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

156,000.00 12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00001 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00002 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00003 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00004 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00005 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00006 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-

 30 
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00007 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00008 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00009 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110900-
00010 

 30 

  12,000.00 1662/62 06/08/2562 3 

  12,000.00 1846/62 02/09/2562 3 

30. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

17,391,600.00 199,900.00 62-03-
00411-
5110700-
00001 

 30 

  24,400.00 62-03-
00411-
5110700-
00002 

 30 

  15,700.00 62-03-
00411-
5110700-
00003 

 30 

  11,700.00 62-03-
00411-
5110700-
00004 

 30 

  600.00 62-03-
00411-
5110700-
00007 

 30 

  203,500.00 62-03-
00411-
5110700-
00008 

 30 

  27,000.00 62-03-
00411-
5110700-
00009 

 30 

  18,100.00 62-03-
00411-
5110700-
00010 

 30 

  11,000.00 62-03-
00411-
5110700-
00011 

 30 
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  207,700.00 62-03-
00411-
5110700-
00013 

 30 

  18,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00015 

 30 

  11,600.00 62-03-
00411-
5110700-
00016 

 30 

  35,700.00 62-03-
00411-
5110700-
00017 

 30 

  214,300.00 62-03-
00411-
5110700-
00019 

 30 

  36,300.00 62-03-
00411-
5110700-
00020 

 30 

  21,200.00 62-03-
00411-
5110700-
00021 

 30 

  12,400.00 62-03-
00411-
5110700-
00022 

 30 

  229,200.00 62-03-
00411-
5110700-
00024 

 30 

  14,200.00 62-03-
00411-
5110700-
00025 

 30 

  21,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00026 

 30 

  40,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00027 

 30 

  232,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00029 

 30 
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  45,600.00 62-03-
00411-
5110700-
00030 

 30 

  21,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00031 

 30 

  14,200.00 62-03-
00411-
5110700-
00032 

 30 

  237,600.00 62-03-
00411-
5110700-
00034 

 30 

  45,000.00 62-03-
00411-
5110700-
00035 

 30 

  21,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00030 

 30 

  14,200.00 62-03-
00411-
5110700-
00037 

 30 

  14,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00039 

 30 

  50,200.00 62-03-
00411-
5110700-
00040 

 30 

  21,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00041 

 30 

  253,000.00 62-03-
00411-
5110700-
00042 

 30 

  443,100.00 62-03-
00411-
5110700-
00044 

 30 

  35,300.00 62-03-
00411-
5110700-
00045 

 30 
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  18,700.00 62-03-
00411-
5110700-
00046 

 30 

  71,600.00 62-03-
00411-
5110700-
00047 

 30 

  2,600.00 62-03-
00411-
5110700-
00049 

 30 

  621,400.00 62-03-
00411-
5110700-
00050 

 30 

  109,000.00 62-03-
00411-
5110700-
00051 

 30 

  47,800.00 62-03-
00411-
5110700-
00052 

 30 

  21,300.00 62-03-
00411-
5110700-
00053 

 30 

  3,300.00 1592/62 25/07/2562 5 

  834,500.00 1663/62 02/08/2562 5 

  22,700.00 166/62 02/08/2562 5 

  54,000.00 1666/62 02/08/2562 5 

  137,100.00 1664/62 02/08/2562 5 

  2,100.00 1781/62 22/08/2562 5 

  1,200.00 1782/62 22/08/2562 5 

  149,700.00 1850/62 01/09/2562 3 

  1,003,300.00 1847/62 01/09/2562 3 

  26,500.00 1849/62 01/09/2562 3 

  58,000.00 1848/62 01/09/2562 3 

  3,300.00 1956/62 01/09/2562 3 

31. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,320,000.00 11,200.00 62-03-
00411-
5110800-
00001 

 30 

  800.00 62-03-
00411-
5110800-
00002 

 30 
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  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00003 

 30 

  53,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00004 

 30 

  55,200.00 62-03-
00411-
5110800-
00006 

 30 

  12,000.00 62-03-
00411-
5110800-
00007 

 30 

  800.00 62-03-
00411-
5110800-
00001 

 30 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00009 

 30 

  56,800.00 62-03-
00411-
5110800-
00011 

 30 

  800.00 62-03-
00411-
5110800-
00012 

 30 

  13,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00013 

 30 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00014 

 30 

  360,800.00 62-03-
00411-
5110800-
00017 

 30 

  800.00 62-03-
00411-
5110800-
00018 

 30 

  59,200.00 62-03-
00411-
5110800-
00019 

 30 
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  13,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00020 

 30 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00021 

 30 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00022 

 30 

  64,800.00 62-03-
00411-
5110800-
00025 

 30 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00026 

 30 

  4,000.00 62-03-
00411-
5110800-
00027 

 30 

  13,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00028 

 30 

  14,400.00 62-03-
00411-
5110800-
00030 

 30 

  4,000.00 62-03-
00411-
5110800-
00031 

 30 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00032 

 30 

  67,200.00 62-03-
00411-
5110800-
00033 

 30 

  68,800.00 62-03-
00411-
5110800-
00035 

 30 

  4,000.00 62-03-
00411-
5110800-
00037 

 30 



 
19 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00038 

 30 

  15,200.00 62-03-
00411-
5110800-
00039 

 30 

  72,800.00 62-03-
00411-
5110800-
00040 

 30 

  4,000.00 62-03-
00411-
5110800-
00042 

 30 

  16,000.00 62-03-
00411-
5110800-
00043 

 30 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00044 

 30 

  116,800.00 62-03-
00411-
5110800-
00046 

 30 

  8,000.00 62-03-
00411-
5110800-
00047 

 30 

  2,400.00 62-03-
00411-
5110800-
00048 

 30 

  19,200.00 62-03-
00411-
5110800-
00049 

 30 

  1,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00051 

 30 

  23,200.00 62-03-
00411-
5110800-
00052 

 30 

  13,600.00 62-03-
00411-
5110800-
00053 

 30 
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  4,000.00 62-03-
00411-
5110800-
00054 

 30 

  160,800.00 62-03-
00411-
5110800-
00055 

 30 

  800.00 1593/62 26/07/2562 3 

  184,000.00 1667/62 02/08/2562 5 

  4,800.00 1668/62 02/08/2562 5 

  15,200.00 1669/62 02/08/2562 5 

  137,100.00 1670/62 02/08/2562 5 

  31,200.00 1851/62 01/09/2562 3 

  225,600.00 1852/62 01/09/2562 3 

  4,800.00 1853/62 01/09/2562 3 

  16,800.00 1854/62 01/09/2562 3 

  3,200.00 1957/62 19/09/2562 3 

32. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

33. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

34. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

35. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านน้อย
นาเพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

36. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

37. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

38. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคคี เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

39. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจพัฒนา 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 
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40. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณ ี
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

41. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณ ี
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

42. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดวังสะพุง
พัฒนาราม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

43. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

44. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

45. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

46. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

47. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้าน้อย 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

48. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

49. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนวัดศรีชมชื่น 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

50. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

51. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000.00 20,000.00 - 23/01/2562 7 

52. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและ
บริการ
สาธารณะ 

โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พัฒนา
ชุมชน สู่การพัฒนา

 470,500.00 3,000.00 - 26/11/2561 3 
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ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

  20,250.00 - 23/11/2561 5 

  1,260.00 - 23/11/2561 5 

  6,480.00 - 23/11/2561 5 

  120,000.00 - 26/11/2561 17 

  279,200.00 - 19/11/2561 30 

53. ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และการ
มีส่วนร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

 200,000.00 63,800.00 - 20/11/2561 7 

  4,320.00 - 20/11/2561 7 

  3,000.00 - 20/11/2561 7 

  35,000.00 - 20/11/2561 7 

  40,000.00 - 20/11/2561 7 

  45,000.00 - 20/11/2561 7 

  8,275.00 - 20/11/2561 7 

54. ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และการ
มีส่วนร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

 100,000.00 1,440.00 - 01/04/2562 22 

  5,000.00 - 01/04/2562 22 

  5,000.00 - 01/04/2562 22 

  15,000.00 - 05/04/2562 18 

  19,250.00 - 05/04/2562 18 

  7,000.00 - 05/04/2562 18 

55. ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และการ
มีส่วนร่วม 

โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

 30,000.00 24,000.00 1584/62 19/07/2562 5 

56. ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และการ
มีส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ขับร้องสารภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 

 20,000.00 14,000.00 - 18/10/2561 12 

  6,000.00 - 18/10/2561 15 

57. ด้านภาคประชา
สังคม ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และการ
มีส่วนร่วม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 

 30,000.00 2,400.00 - 25/12/2561 15 

  22,000.00 - 25/12/2561 15 

 



 
23 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  



 
24 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2561  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ 



 
25 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 



 
26 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 



 
27 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “ระดับชั้นกลาง” ปีพุทธศักราช 2561  
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังสะพุง 

งานปฏิบัติธรรมประจ าปี 2561 วันกตัญญู วันดินโลก และวันชาติไทย 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ครั้งท่ี 22 



 
28 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการถนนสวยใส  มอบให้ไทวังสะพุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 



 
29 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอวังสะพุง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 



 
30 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 



 
31 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การแข่งขันฟุตบอล วังสะพุง คัพ ครั้งที่ 41  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร่วมกิจกรรมร าเปิดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจ าปี 2562 
 



 
32 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมต้อนรับนายประยูร  อรัญรุฑ นายอ าเภอวังสะพุงคนใหม่ 



 
33 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 



 
34 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
โครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 

 
ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน ้า ค.ส.ล.ถนนพิพัฒน์สพุงเขต  
ทางเข้าวัดพัทธสีมาราม 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ024-001   
สายถนนพิพัฒน์สพุงเขต หมู่ที่ 3 บ้านบุงผักก้าม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ024-001  
สายถนนภูมิวิถี หมู่ที่ 6 บ้านนาหลัก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอวังสะพุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีบรมราชาภิเษก และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอ าเภอวังสะพุง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
39 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไลส่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ "ไทวัง ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พิธีร าบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และร าประเพณีบุญซ าฮะ ประจ าปี 2562  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
42 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเข้าพรรษาประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
43 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
อบรมชินนสาสมาธิ เพื่อสะสมบุญเสริมพลังจิตในหลักสูตรระยะสั้น (1วัน) กับนักศึกษาชินนสาสมาธิ  

รุ่นที ่1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 218 วัดโนนสว่าง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาล าน้ า ล าคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
44 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

( Local Performance Assessment : LPA ) ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม "ไทวัง ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28  กรกฎาคม 2562" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
45 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทอดผ้าป่าขยะเป็นทองค า ประจ าปี 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรม (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) น่าอยู่ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและ

การใช้โฟม และโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสขุ สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
46 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ระดับต าบล (ศปก.ต.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองวังสะพุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
47 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มผ้าทอมือกลุ่ม
แม่บ้านชุมชนจอมมณี สนับสนุนโดยงบกองทุนสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
48 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************************************** 

 

 

 

 


