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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
*************************** 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น    
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ี

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองวังสะพุง ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  
     "เมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 
พันธกิจ  ของเทศบาลเมืองวังสะพุง  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  
4. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง  
5. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
6. อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ด้านการพัฒนาคน 
     ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม 
การวางแผน      

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 298,671,000 30 53,924,392 31 19,803,400 23 36,667,000 7 12,920,000 

ด้านการพัฒนาคน 46 41,673,310 57 71,180,810 60 80,118,810 59 79,688,810 60 92,088,810 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,470,000 4 410,000 7 6,410,000 4 19,910,000 4 19,910,000 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และบริการสาธารณะ 

27 22,333,620 48 25,493,720 62 34,083,220 70 88,933,220 70 109,813,220 

ด้านภาคประชาสังคม 
ความเข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วนร่วม 

23 2,191,000 22 2,041,000 25 4,271,000 27 5,121,000 28 6,621,000 

รวม 121 366,338,930 161 153,049,922 185 144,686,430 183 230,320,030 169 241,353,030 

การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน    

เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 113 โครงการ งบประมาณ 53,177,480 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 2,320,000 
ด้านการพัฒนาคน 32 24,006,890 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 50,000 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ 61 25,305,590 
ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน และการมีส่วนร่วม 15 1,495,000 

รวม 113 53,177,480 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองวังสะพุง มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. ด้านการพัฒนาคน โครงการอบรมการน า
มาตรฐาน ทางคุณธรรม
และจริยธรรมไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

5,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงานจ้าง
เทศบาลผู้น าชุมชนใน
เขตเทศบาล 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จ้าง ผู้น าชุมชนใน
เขตเทศบาล 

2.  โครงการแข่งขันนักเรียน
คนเก่งของโรงเรียน
ท้องถิ่น 

50,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

ส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมนักเรียนคน
เก่ง ของโรงเรียน
ท้องถิ่น 

3.  โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหา สารานุกรมไทย 

20,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

1 ครั้ง / ปี 

4.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 

60,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 
 

1 ครั้ง/ปี 
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5.  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

50,400.00 กอง
การศึกษา  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 

6.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียน 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 
50,000 บาท 

7.  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

57,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

8.  สนับสนุนอาหารกลางวัน 3,647,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

9.  ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

6,080,900.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน
การจัดการ ศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการ ศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

10.  ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

549,100.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

นักเรียนโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

11.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ 
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

300,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลต่างๆที่มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 
100,000 บาท 

12.  ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

119,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาล
เมืองวังสะพุง 

13.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพครูใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

ข้าราชการครู อัตรา
คนละ 3,000 บาท 

14.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา 

15.  ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

200,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
ยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชน 

จัดสรร อปท. ละ 
200,000 บาท 
(เฉพาะ ทน.ทม. ) 

16.  เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

79,100.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ -ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน -ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

17.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุงเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ 

2,500,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถาน ศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง
วังสะพุง การจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะ
พุงมีประสิทธิภาพ 

18.  โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

450,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้มีสถานที่เหมาะ
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 
 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โรงเรียนละ 
200,000 บาท 
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19.  โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

56,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็ก 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 1 ครั้ง/ปี 

20.  โครงการบริหารจัดการ
โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 
SBMLD 

750,000.00 กอง
การศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ให้สามารถเข้า
มามีบทบาทในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่าง
แท้จริง 2.เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 3.เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และให้บริการให้แก่
นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 4.เพื่อส่งเสริม
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียนและ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน จ านวน 310 
คน 

21.  โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านวังสะพุง 

1,168,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังสะพุง 

22.  โครงการอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 

3,128,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวังสะพุง 

23.  โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลวังสะพุง คัพ 

250,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 ครั้ง/ปี 

24.  โครงการเดิน - วิ่งเฉลิม
พระเกียรติ 

100,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 ครั้ง/ปี 

25.  โครงการแข่งขันบาสเก็ต
บอล วังสะพุง คัพ 

50,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 ครั้ง/ปี 

26.  โครงการแข่งขันตะกร้อ 
วังสะพุง คัพ 

30,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 ครั้ง/ปี 

27.  โครงการแข่งขันเปตอง
วังสะพุง คัพ 

20,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

1 ครั้ง/ปี 

28.  โครงการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน เทศบาลเมือง
วังสะพุง 

30,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกก าลังกาย 

จัดกิจกรรมการ
แข่งขัน กีฬา
แบดมินตัน จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

29  โครงการอบรมสัมมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ของ อปท.ตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561” 

77,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะ
พุงมีประสิทธิภาพ 

30  โครงการอบรมสัมมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยของ 
อปท. ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561” 

11,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะ
พุงมีประสิทธิภาพ 

31  สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

3,688,690.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน ให้ได้รับ
สารอาหารที่ครบถว้น 
 

นักเรียน ให้ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 
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32  ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังสะพุง อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 

30,700.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะ
พุงมีประสิทธิภาพ 

 33 ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการสภาเมือง    
วังสะพุง 

11,200.00 กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การคิดตัดสินใจ ในการ
พัฒนาเทศบาล 

จัดประชุมสภาเมือง
วังสะพุง 

34  โครงการอบรมคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
เทศบาล พนักงานจา้ง 
และทัศน ศึกษาดูงานใน
ประเทศ/ ต่างประเทศ 

300,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง 
และสมาชิกสภา
เทศบาล 

อบรมและทัศนศึกษา 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาล 
จ านวน 80 คน 

35  โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

40,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้
ตระหนักเห็นถึง
ความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 1 ครั้ง โดย
มีคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมือง   วังสะ
พุง หน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน ผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 

36  โครงการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

14,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อให้ได้แผนพัฒนา
เทศบาลที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนและ
ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาเทศบาล
เมือง  วังสะพุง 

37  โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX GIS) 

200,000.00 กองคลัง เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

จ านวนแปลงที่ดินใน
เขต เทศบาล 3,980 
แปลง 

38  โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

50,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

อปพร. ในเขต
เทศบาลเมือง  วังสะ
พุง 

39.  โครงการรณรงค์
เสริมสร้างวินัยจราจร 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ลดอุบัติเหตุ 

รณรงค์เสริมสร้าง
วินัยจราจรในเขต
เทศบาล 

40.  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับรู้และ
ทราบถึงปัญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติดอีกทั้ง
ยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทกัษะ
ความคิด สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกาย จิตใจ
ให้กับเยาวชนไม่ตกเป็น
ทาสของอบายมุข 

นักเรียนในสังกัด
โรงเรียน เทศบาล
เมืองวังสะพุง 
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41.  โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

80,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้
สาธารณภยัของ
หน่วยงานและ
หน่วยงานขา้งเคียงที่
เกี่ยวขอ้ง 

พนักงานดับเพลิง 
พนักงาน เทศบาล 
หน่วยงานดับเพลิง 
ข้างเคียง 

42.  โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคสัตว์ติดคน 

50,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันและก าจัด
โรคสัตว์ติดคน 

20 ชุมชน 

43.  โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

2,480.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส ารวจขอ้มูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีน
จ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิ
ราชนารี 

ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียน
จ านวน สัตว์ ตวัละ 3 
บาทต่อ ครั้งของการ
ส ารวจและ ขึ้น
ทะเบียน(ปีละ 6 
บาท) จ านวน 20 
ชุมชน 

44.  โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

12,360.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิ
ราชนารี 

ด าเนินการฉีดวัคซีน 
ป้องกันและควบคุม
โรค พิษสุนัขบ้า ตัว
ละ 30 บาท ตาม
จ านวนประชากร
สุนัข/แมว จากการ
ส ารวจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

45  อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้าน
วังสะพุง 1 เพื่อ 
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

46  อุดหนุนชุมชนบ้านน้อย
นา เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้าน
น้อยนา เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

47.  อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 
1 เพื่อ ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้าน
บุ่งไสล่ 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

48.  อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่งไสล่ 
2 เพื่อ ด าเนินโครงการ

20,000.00 กอง
สาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

อุดหนุนชุมชนบ้าน
บุ่งไสล่ 2 เพื่อ 
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พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

49.  อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผัก
ก้าม เพื่อ ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้าน สาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

50.  อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคคีเพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งผัก
ก้ามสามัคคี เพื่อ
ด าเนินโครงการพระ
ราช ด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

51.  อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนาเพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

52  อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณ ี
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนวัด
จอมมณี 1 เพื่อ
ด าเนินโครงการพระ
ราช ด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

53.  อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณ ี
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนวัด
จอมมณี 2 เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

54  อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

55  อุดหนุนชุมชนวัดวังสะพุง
พัฒนาราม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนวัด
วังสะพุง พัฒนาราม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

56  อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนนา
หลัก 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

57  อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 
 

อุดหนุนชุมชนนา
หลัก 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 
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58  อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้าน
เลิง เพื่อด าเนิน
โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

59  อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนหนอง
เงิน เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

60  อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า
น้อย เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า
น้อย เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

61.  อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนบ้าน
วังสะพุง 2 เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
1 ครั้ง 

62  อุดหนุนชุมชนวัดศรีชม
ชื่น เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนวัดศรี
ชมชื่น เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

63  อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

64  อุดหนุนชุมชนศรีบุญเรือง 
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 1 ครั้ง 

65  โครงการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชนวังสะพุง 

5,600.00 กองช่าง เพื่อวางและจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชนวังสะพุง 

วางและจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชนวังสะ
พุง 

66  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 162,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผูป้่วย
เอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

67  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 17,500,600.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมือง 
วังสะพุง 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองวังสะ
พุง 

68  เบี้ยยังชีพความพิการ 4,320,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผูพ้ิการใน
เขตเทศบาลเมือง   
วังสะพุง 

ผู้พิการในเขต
เทศบาลเมือง    
วังสะพุง 

69  เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสขุภาพใน
ระดับทอ้งถิน่หรอืพื้นที่ใน
สัดส่วน ไมน่้อยกว่า 60% 
ของเงนิทีส่ านกังาน 
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติสนับสนุน 

320,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การดูแลและการบริการ
เบื้องต้นเพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

20 ชุมชน 
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70  โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล(หลัง
เก่า) 

255,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
รองรับการให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล
(หลังเก่า)  

71  จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง  

62,500.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 
1 เครื่อง  

72  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 7 เครื่อง  

4,900.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 7 เครื่อง  

73  จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน 
จ านวน 76 ตัว   

182,400.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 76 ตัว 
  

74  จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 
เครื่อง  

29,900.00 กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 
เครื่อง  

75  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง    

22,000.00 กองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 
1 เครื่อง    

76  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบ 1 จ านวน 1 เครื่อง          
  

22,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ 1 
จ านวน 1 เครื่อง          

77  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง  

2,600.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง  

78  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  จ านวน 
100 ชุด  

158,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  
จ านวน 100 ชุด  

79  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  จ านวน 
100 ชุด 

158,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  
จ านวน 100 ชุด 

80  จัดซื้อโต๊ะอนุบาล จ านวน 
20 ตัว เก้าอี้นักเรียน 
จ านวน 45 ตัว   

50,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะอนุบาล จ านวน 
20 ตัว เก้าอี้นักเรียน 
จ านวน 45 ตัว   

81  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน  จ านวน  5  
เครื่อง  

54,500.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตดัหญ้าแบบ
ข้ออ่อน  จ านวน  5  
เครื่อง  

82  จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ไร้สาย จ านวน  1  เครื่อง  

7,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ไร้สาย จ านวน  1  
เครื่อง  

83  จัดซื้อจิ๊กซอว์ไร้สาย  
จ านวน 1 เครื่อง  

2,800.00 กองชา่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จิ๊กซอว์ไร้สาย  
จ านวน 1 เครื่อง  

84  จัดซื้อสว่านกระแทกไร้
สาย 18 V/1.3 Ah 
จ านวน 1 เครื่อง  

5,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สว่านกระแทกไร้สาย 
18 V/1.3 Ah 
จ านวน 1 เครื่อง  

85  จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 
10 mm.(3/8) 10.8 V 
จ านวน 1 เครื่อง  

3,250.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สว่านไขควงไร้สาย 
10 mm.(3/8) 10.8 
V จ านวน 1 เครื่อง  

86  จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 
18V/3.0 Ah จ านวน 1 
เครื่อง  

12,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สว่านไขควงไร้สาย 
18V/3.0 Ah จ านวน 
1 เครื่อง  
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87  จัดซื้อสว่านไร้สาย
กระแทก 10.8V จ านวน 
1 เครื่อง  

4,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สว่านไร้สายกระแทก 
10.8V จ านวน 1 
เครื่อง  

88  จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง จ านวน 8 
ชุด พร้อมติดตั้ง   

99,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน 8 
ชุด พร้อมติดตั้ง   

89  จัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอยละเอียด (ULV) 
จ านวน 1 เครื่อง  

85,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครือ่งพ่นละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
จ านวน 1 เครื่อง  

90  จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 1 เครื่อง  

59,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เครื่อง  

91  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จ านวน 3 
เครื่อง  

28,500.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง จ านวน 3 
เครื่อง  

92  ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
ภายในโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 1 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

ผู้สัญจรไปมาสะดวก 
และปลอดภยั 

ทางเดินคอนกรีต ได้
มาตรฐาน 

93  โครงการส่งนักกีฬาทีม
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 

320,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
ห่างไกลยาเสพติด 

94 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การ
จัดการลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล 

50,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์การจัดการลด
ปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล 

ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลลดลง และมี
การคัดแยกทีถู่กต้อง 

95 ด้านภาคประชา
สังคม ความเข้มแข็ง
ในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

1,000,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้การบริหารงาน
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภา เทศบาล 
จ านวน 1 ครั้ง 

96  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าชุมชน 

30,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชน
ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดแสดงสินค้าชุมชน 
ในงานกิจกรรมต่างๆ 

97  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 

5,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
ความเดือดร้อน เป็น
การสร้างความ
สมานฉันท์ให้กับ
ครอบครัว 

ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว จ านวน 1 
ครั้ง 

98  โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิต
และส่งเสริม อาชีพ
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดู
งาน 

5,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการที่ดี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษา ดูงานและ
การประชุมสัญจร 
กรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ 

99  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา คุณภาพชวีิตคน
พิการ 

30,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการใน
เขตเทศบาล 
 
 

20 ชุมชน 
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100  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

5,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ ท ากิจกรรม
เพื่อสังคมด้านจิต
สาธารณะร่วมกัน 

ส่งเสริมกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 
ในเขต เทศบาล 

101  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 

20,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้คนพิการได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพของ
ตนเองในการเล่นกีฬา
และมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเทียบเท่ากับคน
ปกติ 

อุดหนุนสมาคมกีฬา
คนพิการจังหวัดเลย 

102  โครงการต่อยอดอาชีพ
การท าขนมทองพบัแก่คน
พิการในชุมชน 

10,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพคนพกิาร มี
อาชีพมีรายได้เสริม 
และใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน ์

อุดหนุนสมาคมคน
พิการจังหวัดเลย 

103  โครงการพัฒนาผู้สูงวัย
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองวังสะพุง 

30,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ชมรมผู้สูงอายุ 

อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองวังสะพุง 

104  โครงการอบรมกลุ่มอาชพี
ผ้าทอมือกลุ่มแมบ่้าน
ชุมชนจอมมณ ี

30,000.00 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพชุมชนให้ได้
มาตรฐาน 

อุดหนุนกลุ่มผ้าทอ
มือกลุ่มแม่บ้านชุมชน
จอมมณ ี

105  โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

100,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามท้องถิ่น 

จัดงานลอยกระทง 1 
ครั้ง/ปี 

106  โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 

150,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 1 ครั้ง/ปี 

107  โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

30,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดงานแห่เทียน
พรรษา 1 ครั้ง/ปี 

108  โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ขับร้องสารภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 

20,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมการขับ
ร้องสารภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 

109  โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 

30,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 

110 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างชานรับน้ า วาง
ท่อระบายน้ า และ
ก่อสร้างถนนภูมวิิถี ซอย 
24 

470,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ระบบระบาย
น้ าดีขึ้น ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ชานรับน้ า ท่อระบาย
น้ า และถนนได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนด 

111  ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. ถนนประชาเสรี ซอย 
2 

400,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ระบบระบาย
น้ าดีขึ้น ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รางระบายน้ าได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนด 

112  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ถนนพิพัฒน์สพุงเขต ซอย 
0 

200,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ระบบระบาย
น้ าดีขึ้น ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ท่อระบายน้ าได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนด 
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113  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง 
ท้องถิ่น ลย.ถ   
 024 - 003 สายถนน
ประชาเสรี หมู่ที่ 5 บ้าน
บุ่งคล้า 
 

1,250,000.00 กองช่าง เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ถนนได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย

ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 85 โครงการ จ านวนเงิน 46,667,200.24 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 85 โครงการ จ านวนเงิน 46,667,200.24 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 2,320,000.00 4 2,320,000.00 
ด้านการพัฒนาคน 24 19,606,772.24 24 19,606,772.24 

ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 50,000.00 1 50,000.00 

ด้านการบริหารจดัการทีด่ี และบรกิารสาธารณะ 52 24,512,428.00 52 24,512,428.00 

ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน 
และการมีส่วนร่วม 

4 178,000.00 4 178,000.00 

รวม 85 46,667,200.24 85 46,667,200.24 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองวังสะพุง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามเทศ
บัญญตั ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านการพัฒนาคน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

2.   ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

50,400.00 50,400.00 50,400.00 0.00 

3.   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่ง เรียนรู้ของ
โรงเรียน 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

4.   ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

57,000.00 54,000.00 54,000.00 3,000.00 

5.   สนับสนุนอาหารกลางวัน 3,647,000.00 3,480,060.00 3,480,060.00 166,940.00 

6.   ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

6,080,900.00 5,989,923.00 5,989,923.00 90,977.00 

7.   ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

549,100.00 353,000.00 353,000.00 196,100.00 

8.   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ 
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 
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9.   ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

119,000.00 119,000.00 119,000.00 0.00 

10.   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

11.   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

12.   ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

13.   เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

79,100.00 58,760.00 58,760.00 20,340.00 

14.   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

2,007,480.00 1,572,670.00 1,572,670.00 434,810.00 

15.   ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 

16.   โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

56,000.00 55,840.00 55,840.00 160.00 

17.   โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
วังสะพุง 

1,168,000.00 924,100.00 924,100.00 243,900.00 

18.   โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนชุมชน
วังสะพุง 

3,128,000.00 2,457,620.00 2,457,620.00 670,380.00 

19.   โครงการเดิน-วิ่งเฉลิม
พระเกียรติ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

20.   โครงการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน เทศบาล
เมือง  วังสะพุง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

21.  โครงการอบรมสัมมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานของ อปท.ตาม
กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561” 

77,000.00 77,000.00 77,000.00 0.00 

22.  โครงการอบรมสัมมนา 
“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยของ อปท. ตาม
กฎกระทรวงการประกัน

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 
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คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561” 

23.  สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

3,688,690.00 2,682,699.24 2,682,699.24 1,005,990.76 

24.  ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังสะพุง อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 

30,700.00 30,700.00 30,700.00 0.00 

25.  ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX GIS) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

26.   โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

27.   โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคสัตว์ติดคน 

50,000.00 44,460.00 44,460.00 5,540.00 

28.   โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

9,480.00 8,514.00 8,514.00 966.00 

29.   อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

30.   อุดหนุนชุมชนบ้านน้อย
นา เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31.   อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

32.   อุดหนุนชุมชนบ้านบุ่ง
ไสล่ 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

33.   อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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34.   อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม
สามัคคี เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35.   อุดหนุนชุมชนร่วมใจ
พัฒนา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

36.   อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณ ี
1 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

37.   อุดหนุนชุมชนวัดจอมมณ ี
2 เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38.   อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

39.   อุดหนุนชุมชนวัดวังสะ
พุงพัฒนาราม เพื่อ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

40.   อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

41.   อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42.   อุดหนุนชุมชนบ้านเลิง 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

43.   อุดหนุนชุมชนหนองเงิน 
เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44.   อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า
น้อย เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

45.   อุดหนุนชุมชนบ้านวังสะ
พุง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

46.   อุดหนุนชุมชนวัดศรีชม
ชื่น เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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47.   อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

48.   อุดหนุนชุมชนศรีบุญ
เรือง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

49.   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 162,000.00 139,500.00 139,500.00 22,500.00 

50.   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 17,650,600.00 17,636,400.00 17,636,400.00 14,200.00 

51.   เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,320,000.00 3,944,000.00 3,944,000.00 376,000.00 

52.   เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ในสัดส่วนไม่น้อยกวา่ 60 
% ของเงินที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 
สนับสนุน 

320,000.00 282,204.00 282,204.00 37,796.00 

53.  จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง  

62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 

54.  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 7 เครื่อง  

4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 

55.  จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน 
จ านวน 76 ตัว   

182,400.00 182,400.00 182,400.00 0.00 

56.  จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 
เครื่อง  

29,900.00 29,900.00 29,900.00 0.00 

57.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง    

22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 

58.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบ 1 จ านวน 1 เครื่อง          

22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 

59.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง  

2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 

60.  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  จ านวน 
100 ชุด  

158,000.00 158,000.00 158,000.00 0.00 

61.  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 
(มอก.) ระดับ 4  จ านวน 
100 ชุด 

158,000.00 158,000.00 158,000.00 0.00 

62.  จัดซื้อโต๊ะอนุบาล 
จ านวน 20 ตัว เก้าอี้
นักเรียน จ านวน 45 ตัว   

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

63.  จัดซื้อเครื่องตดัหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จ านวน 5 เครื่อง  

54,500.00 54,500.00 54,500.00 0.00 

64  จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ ไร้สาย จ านวน  1  
เครือ่ง  

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 
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65.  จัดซื้อจิ๊กซอว์ไร้สาย  
จ านวน 1 เครื่อง  

2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 

66.  จัดซื้อสว่านกระแทกไร้
สาย 18 V/1.3 Ah 
จ านวน 1 เครื่อง  

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

67.  จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 
10 mm.(3/8) 10.8 V 
จ านวน 1 เครื่อง  

3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.00 

68.  จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 
18V/3.0 Ah จ านวน 1 
เครื่อง  

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

69.  จัดซื้อสว่านไร้สาย
กระแทก 10.8V จ านวน 
1 เครื่อง  

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

70.  จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง จ านวน 8 
ชุด พร้อมติดตั้ง   

99,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00 

71.  จัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอยละเอียด (ULV) 
จ านวน 1 เครื่อง  

85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 

72.  จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 1 เครื่อง  

59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00 

73.  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จ านวน 3 
เครื่อง  

28,500.00 28,500.00 28,500.00 0.00 

74.  ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
ภายในโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 1 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

75.  โครงการส่งนักกีฬาทีม
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 

76.  โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล(หลัง
เก่า) 

255,000.00 255,000.00 255,000.00 0.00 

77. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การ
จัดการลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

78.  ด้านภาคประชา
สังคม ความเข้มแข็ง
ในชุมชน และการมี
ส่วนร่วม 

โครงการพัฒนาผู้สูงวัย
โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองวังสะพุง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

79.   โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

80.   โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมการขับ
ร้องสารภัญญะเพื่อ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

81.   โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 

30,000.00 28,000.00 28,000.00 2,000.00 

82. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างชานรับน้ า วาง
ท่อระบายน้ า และ
ก่อสร้างถนนภูมวิิถี ซอย 
24 

470,000.00 470,000.00 470,000.00 0.00 
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83.  ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. ถนนประชาเสรี 
ซอย 2 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

84.  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ถนนพิพัฒน์สพุงเขต 
ซอย 0 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

85.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวง ท้องถิ่น ลย.ถ 024 
- 003 สายถนนประชา
เสรี หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งคล้า 

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 

ผลการด าเนินงาน 

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่       
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมี   
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

**************************************** 
รางวัลชนะเลิศ "จังหวัดสะอาด" 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลด้านอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย ด าเนินการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมโครงการ มีจิตใจที่เข้มแข็ง งดดื่มเหล้า-เบียร์ ให้ครบ ๓ เดือน 
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กิจกรรมวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง) 
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ต้อนรับคณะท างานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัดในโครงการ  
"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัยถูกใจประชาชน" 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ระดับชุมชน  
ภายใต้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

 
 
 
 
 
 

 
มอบชุดธารน้ าใจ ช่วยผู้ประสบวาตภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย

พิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ าเภอวังสะพุง 
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พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม kick off ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
 
   
 
 
 
 
 

มอบหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนทั้ง ๒๐ ชุมชน เพื่อป้องกันการระบาด ของ Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวางพานพุ่ม วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
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โครงการ big cleaning day เทศบาลวังสะพุง 
  

 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา่ หรือ Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตรและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 

 
 
 
 
 
 
 



 

26 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา

วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลเมืองวังสะพุงจัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองวังสะพุงต้อนรับ นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมคณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ ๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน"  
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กิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช และวันพระนเรศวรมาราช วันยุทธหัตถี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
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โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมรับทราบข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการทางเดินเท้า(ฟุตบาท)  
และส านักงาน ป.ป.ช. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ณ ชุมชนนาหลัก (ตลาดนาหลัก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ เดินไป เก็บไป (Pick And Walk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-ว่ิง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร "ระดับชั้นกลาง" รุ่นที่ ๒ 
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พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนประชาเสรี ซอย ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ลย.ถ ๐๒๔ – ๐๐๓ สาย
ถนนประชาเสรี หมู่ที่ ๕ บ้านบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อสร้างชานรับน้ า วางท่อระบายน้ า และก่อสร้างถนนภูมิวิถีซอย ๒๔ 

 

 

 

 

 


