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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

1.1  ความเป็นมาของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  5  ข้อ  26  การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท า
ร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2559  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561 
ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนิน งานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิน่”   

  เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง จึงได้รวบรวมแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ท่ีจะด าเนินการในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุงได้พิจารณา ท้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
เทศบาล  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา
ด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง 
 1.2.2 เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

1.3  ขั้นตอนของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด า เนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
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ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศ

เป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.4.1 การด าเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นระบบ เนื่องจากมีการวางแผน ระบุระยะเวลาด าเนินการ รวมถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละกอง/ฝ่าย ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 1.4.2 การด าเนินงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.4.3 สะดวกต่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  
  

 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 9.68 11,585,000   กองช่าง

9 9.68 11,585,000   

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
1 1.08 5,000           ส านักปลัดเทศบาล

11 11.83 19,377,100   กองการศึกษา

6 6.45 310,000       กองการศึกษา

18 19.35 19,692,100   

2 2.15 300,000       

2 2.15 300,000       

7 7.53 540,000       ส านักปลัดเทศบาล,กองคลัง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

6 6.45 514,000       

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง

   2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

   2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

   2.2 แผนงานการศึกษา

19.97
19.97

0.01
33.40

0.53
33.94

0.52

 ยทุธศาสตร์/แผนงาน คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยด าเนินการ

งบประมาณทัง้หมด

รวม

3. ยทุธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีดี่ และ
บริการสาธารณะ

  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม

รวม

ส านักปลัด

0.52

0.93

0.89

แบบ ผด.01 
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ

25 26.88 513,300       

  4.4 แผนงานงบกลาง 4 4.30 24,102,000   

รวม 42 45.16 25,669,300   

   5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.08 10,000    ส านักปลัดเทศบาล
14 15.05 385,000  กองสวัสดิการสังคม
1 1.08 30,000    กองสวัสดิการสังคม

   5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6.45 350,000  กองการศึกษา
22 23.66 775,000 
93 100.00 58,021,400.00     

  4.3 แผนงานสาธารณสุข

5. ยทุธศาสตร์ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็ง
ในชุมชนและการมีส่วนร่วม

   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   5.3 แผนงานสังคมสงเคราห์

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยด าเนินการ

งบประมาณทัง้หมด
 ยทุธศาสตร์/แผนงาน

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม

0.88
41.54

0.02

รวม
รวมทัง้สิน้

0.66
0.05
0.60
1.34

100.00

44.24
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

ส านักงานเทศบาล (หลังใหม่)
 หมู ่5 ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ 
จ.เลย

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร 
 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00  เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด

495,000 ส านักงานเทศบาเมือง
วังสะพงุ ต.วังสะพงุ 

อ.วังสะพงุ จังหวัดเลย

กองชา่ง

2 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนราช
ภักดี ซอย 11/1 หมู ่8  ต.
วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
80.00 เมาตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 400.00  ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลก าหนด

      290,000 ถนนราชภักดี ซอย 
11/1 หมู ่8            
ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ

 จ.เลย

กองชา่ง

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

พ.ศ. 2565

1. ยทุธศาสตรด้์านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง

แบบ ผด. 02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 กอ่สร้างทางเชือ่มถนน ค.ส.ล.
 ถนนมลิวรรณ (สายเกา่)

เทพื้นถนน ค.ส.ล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 325.00  ตารางเมตร และ
ติดต้ังคันหิน ค.ส.ล. ยาว 
60.00  เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ศก 
0.80 เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด

      498,000 ถนนมลิวรรณ (สาย
เกา่)

กองชา่ง

4 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนภูมิพริิยะการ  ซอยทิวไผ่
 บ้านบุ่งผักกา้ม หมู ่3          
ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย

กอ่สร้างรางระบายน้ า     
ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก
 0.40 ยาวไม่น้อยกว่า 
200.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด

      497,000 ถนนภูมิพริิยะการ  
ซอยทิวไผ่ บ้านบุ่งผัก
กา้ม หมู ่3  ต.วังสะพงุ
 อ.วังสะพงุ จ.เลย

กองชา่ง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ปรับปรุงถนนศรีสงคราม
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี

ปรังปรุงพื้นถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 300.000 ตรา
รางเมตร และติดต้ังคันหิน 
ค.ส.ล. ยาว 100.00 เมตร 
พร้อมทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง 
1.20 เมตร แบบแปลน
เทศบาลก าหนด

      438,000 ถนนศรีสงคราม
บริเวณหน้า

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

กองชา่ง

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต ถนนมลิวรรณ ซอย 
8 บ้านนาหลัก หมู ่6 ต.วังสะ
พงุ อ.วังสะพงุ จ.เลย

ปูผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต กว้าง 5.50-6.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00
 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด

      499,000 ถนนมลิวรรณ ซอย 8
 บ้านนาหลัก หมู ่6   
 ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ

   จ.เลย

กองชา่ง

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต ถนนมลิวรรณ (สาย
เกา่) ซอย 5 บ้านศรีบุญเรือง 
หมู ่10 ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ 
จ.เลย

ปูผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต กว้าง 3.50-5.50 
เมตร หนา 0.03 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00
 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด

      498,000  ถนนมลิวรรณ (สาย
เกา่) ซอย 5 บ้านศรี
บุญเรือง หมู ่10     
ต.วังสะพงุ อ.วังสะพงุ

 จ.เลย

กองชา่ง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 กอ่สร้างถนนแอสฟลัคอนกรีต
 ถนนมลิวรรณสายเกา่ รหัส
ทางหลวงท้องถิน่ ลย ถ. 
024-005  ต าบลวังสะพงุ 
อ าเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย

กอ่สร้างถนนแอสฟลั
คอนกรีต กว้าง 28.00 เมตร
 ยาว 430.00  เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00
 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด

4,000,000  
(เงินอดุหนุน

เฉพาะกจิ)

ถนนมลิวรรณสายเกา่ 
รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ลย ถ. 
024-005  ต าบล
วังสะพงุ   อ าเภอ
วังสะพงุ จังหวัดเลย

กองชา่ง

9 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าหน้า
วัดประชาราษฎ์นิมิต รหัสทาง
หลวงท้องถิน่  ลย ถ. 24-006 
 ต าบลวังสะพงุ อ าเภอวังสะพงุ
 จังหวัดเลย

กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า 
ท่อระบายน้ ายาวไม่น้อยกว่า
 435.00  เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด

4,370,000   
(เงินอดุหนุน

เฉพาะกจิ)

ทางหลวงท้องถิน่   ลย
 ถ. 24-006  ต าบล
วังสะพงุ อ าเภอ   
วังสะพงุ จังหวัดเลย

กองชา่ง

รวม 9  โครงการ 11,585,000 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมการน า

มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ

จัดการอบรมการน า
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ 
เชน่ กจิกรรมการเขา้วัด 
ปฏิบัติธรรม ฯลฯ

         5,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 5,000        

2.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

2. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาคน

แบบ ผด. 02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา

1  -เงินอดุหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กบัโรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมืองวังสะพงุ

3,581,600  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังสะพุง  
โรงเรียนเทศบาลวังสะ
พุง1 และโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 
อนุบาล

กองการศึกษา

2  -.เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิน่ (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน)

สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 
ชว่ยเหลือค่าเดินทางให้กบั
นักเรียน

414,000 โรงเรียนเทศบาลวังสะ
พุง1 และโรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 2  
บ้านบุ่งไสล่

กองการศึกษา

3  -เงินอดุหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จัดการเรียนการสอน จัดซ้ือ
หนังสือเรียน ค่าเคร่ือง
อปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ค่าจัด
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน และ
ค่าหนังสือเรียน

6,213,700 โรงเรียนเทศบาลวังสะ
พุง1 โรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง2 บ้านบุ่งไสล่
และโรงเรียนเทศบาล
วังสะพุง 3 อนุบาล

กองการศึกษา

2. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาคน
2.2 แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4  -เงินอดุหนุนส าหรับ

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

จัดการเรียนการสอน จัดซ้ือ
หนังสือเรียน ค่าเคร่ือง
อปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน ค่าจัด
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน และ
ค่าหนังสือเรียน

185,700 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังสะพงุ

กองการศึกษา

5 ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)
ให้กบัโรงเรียนสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง
วังสะพงุ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง    วังสะพงุ

3,583,500 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองการศึกษา

6 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกดัเทศบาล
เมืองวังสะพงุเพื่อส่งเสริมและ
พฒันาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ฝึกอบรม ฝึกซ้อมกฬีา 
พฒันาทักษะด้านกฬีา 
ให้กบันักเรียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล
เมืองวังสะพงุเพื่อความเป็น
เลิศ ฯลฯ

1,000,000 สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลเมืองวังสะพงุ

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการแขง่ขนันักเรียนคน

เกง่ของโรงเรียนท้องถิน่
ส่งนักเรียนในสังกดัเทศบาล
เมืองวังสะพงุเขา้ร่วม
แขง่ขนันักเรียนคนเกง่ของ
โรงเรียนท้องถิน่

20,000 - กองการศึกษา

8 โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
งานกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ
,ค่าวัสดุอปุกรณ์,ค่าใชจ้่าย
ในการประกวดและแขง่ขนั
,ค่ามหรสพการแสดงและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองการศึกษา

9 โครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ (มหกรรมการจัด
การศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่)

ส่งเด็กเล็กและนักเรียนใน
สังกดัเทศบาลเมืองวังสะพงุ
เขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะทาง
วิชาการ

20,000 อปท. เจ้าภาพ (ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ)

กองการศึกษา

10 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนชมุชนวังสะพงุ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้กบัโรงเรียนสังกดั
ส านักงานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) -โรงเรียน
ชมุชนวังสะพงุ

3,183,600 โรงเรียนชมุชนวังสะพงุ กองการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านวังสะพงุ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้กบัโรงเรียนสังกดั
ส านักงานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) -โรงเรียน
บ้านวังสะพงุ

1,155,000 โรงเรียนบ้านวังสะพงุ กองการศึกษา

รวม  11 โครงการ   19,377,100

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแขง่ขนักฬีา

แบดมินตัน เทศบาลเมือง
วังสะพงุ

จัดการแขง่ขนัแบดมินตัน
ประเภทต่างๆ เชน่ 
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง-
ผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการจัดแขง่ขนั
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถว้ยรางวัล และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่วขอ้ง

        20,000 โรงยิมฯเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

กองการศึกษา

2 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล 
"วังสะพงุ คัพ"

จัดการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล 
ประเภทต่างๆ เชน่ 
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง-
ผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการจัดแขง่ขนั
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถว้ยรางวัล และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่วขอ้ง

        30,000 โรงยิมฯเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

กองการศึกษา

2.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยทุธศาสตรด้์านการพัฒนาคน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล 

"วังสะพงุ คัพ"
จัดการแขง่ขนัฟตุบอล
ประเภทต่างๆ เชน่ 
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง-
ผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการจัดแขง่ขนั
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถว้ยรางวัล และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่วขอ้ง

      100,000 สนามกฬีากลาง    อ.
วังสะพงุ

กองการศึกษา

4 โครงการแขง่ขนับาสเกตบอล 
วังสะพงุ คัพ

จัดการแขง่ขนับาสเกตบอล
ประเภทต่างๆ เชน่ 
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง-
ผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการจัดแขง่ขนั
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถว้ยรางวัล และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่วขอ้ง

        30,000 โรงยิมฯเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการแขง่ขนัวอลเลย์บอล 

วังสะพงุ คัพ
จัดการแขง่ขนัวอลเลย์บอล
ประเภทต่างๆ เชน่ 
ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง-
ผสม ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการจัดแขง่ขนั
,ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถว้ยรางวัล และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่วขอ้ง

        30,000 โรงยิมฯเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

กองการศึกษา

6 โครงการส่งนักกฬีาทีม
เทศบาลเขา้ร่วมแขง่ขนั

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ยานพาหนะรับ-ส่งทีม
แขง่ขนั,ค่าเบี้ยเล้ียงนักกฬีา
และผู้ฝึกสอน,ค่าอปุกรณ์ใน
การฝึกซ้อมและแขง่ขนั

100,000 - กองการศึกษา

รวม 6  โครงการ      310,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดการลดปริมาณ

ขยะอนิทรีย์ในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการ
จัดกจิกรรมการลดปริมาณ
ขยะอนิทรีย์ในเขตเทศบาล
และเป็นค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่
เขา้ลักษณะรายจ่ายที่
เกีย่วขอ้ง

250,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการศีลธรรมก าจัดขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการ
จัดกจิกรรมศีลธรรมก าจัด
ขยะและเป็นค่าใชจ้่ายอืน่ๆ 
ที่เขา้ลักษณะรายจ่ายที่
เกีย่วขอ้ง

50,000        เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 2  โครงการ 300,000

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

3. ยทุธศาสตรด้์านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

แบบ ผด. 02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดท าและทบทวน

แผนพฒันาเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

จัดประชุมประชาคมเมือง
วังสะพุง ร่วมกบัชุมชนในเขต
เทศบาล จัดประชุมเพื่อจัดท า
และทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองวังสะพุง

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

2 โครงการสภาเมืองวังสะพงุ จัดท าสภาเมืองวังสะพุง เพื่อ
ระดมความคิดเหน็ หาขอ้สรุป
ในการพัฒนาเทศบาลร่วมกบั
ภาคส่วนต่างๆ

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

3 โครงการอบรมสมาชกิสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างและทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ/ต่างประเทศ

จัดการอบรมสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

200,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

4. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการทีดี่ และบรกิารสาธารณะ

แบบ ผด. 02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจัดกจิกรรมวัน

เทศบาล
จัดกจิกรรมวันเทศบาล
ประจ าปี 2565 ท าบุญตัก
บาตร กจิกรรม
สาธารณประโยชน์

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 "แวะวัง กอ่นเลย"

เป็นค่าใชจ้่ายจัดกจิกรรม
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าใชจ้่าย
เกีย่วกบัสถานที่ ค่าวัสดุ 
อปุกรณ์ ค่าใชจ้่ายในการจัด
งานและประชาสัมพนัธ์งาน

      200,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

6 โครงการจัดงานรัฐพธีิและ
กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ  
ประจ าปีงบประมาณ  2565

อดุหนุนอ าเภอวังสะพงุ เพื่อ
ด าเนินโครงการจัดงานรัฐ
พธีิและกจิกรรมปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ

        30,000 อ าเภอวังสะพงุ ส านักปลัด/
อ าเภอวังสะ

พงุ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ

ทะเบียนทรัพย์สิน
รวบรวมขอ้มูลจาก
ส านักงานที่ดินใชโ้ปรแกรม 
 LTAX GIS และ LTAX  
300  และรองรับ พรบ.
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 พ.ศ.  2562  เพื่อให้มีการ
จัดเกบ็ภาษมีีระบบแน่นอน 
 ตรวจสอบได้

        50,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพงุ

กองคลัง

รวม  7 โครงการ 540,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคนดี ศรีวัง เพื่อใชจ้่ายการจัดอบรม 

เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร และ
ค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน

เพื่อใชจ้่ายการจัดอบรม 
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร และ
ค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม

200,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

4. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการทีดี่ และบรกิารสาธารณะ
4.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการฝึกอบรมระบบ

บัญชาการเหตุการณ์
เพื่อใชจ้่ายการจัดอบรม 
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร และ
ค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม

50,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมสยบผู้ป่วย
คลุ้มคล่ังด้วยไม้ง่าม

เพื่อใชจ้่ายการจัดอบรม 
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร และ
ค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม

        50,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

5 ติดต้ังเสาอากาศสัญญาณวิทยุ
ส่ือสาร

ติดต้ังเสาอากาศสัญญาณ
วิทยุส่ือสาร ความสูงไม่น้อย
กว่า 24 เมตร

      134,000 บริเวณอาคารป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

ส านักปลัด

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการรักษาความสงบ

เรียบร้อยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกนัและ
รักษาความปลอดภัยในชวิีต
และทรัพย์สิน การแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2565

อดุหนุนจังหวัดเลยเพื่อ
ด าเนินโครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยการส่งเสริม
และสนับสนุนการป้องกนั
และรักษาความปลอดภัยใน
ชวิีตและทรัพย์สิน การ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ประจ าปี 
พ.ศ. 2565

        50,000 จังหวัดเลย ส านักปลัด

รวม 6  โครงการ      514,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอดุหนุนส าหรับส ารวจจข้อมูล

จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบา้ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี
 กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

เพือ่จ่ายเปน็ค่าส ารวจจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบา้ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช
กมุารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

         2,200 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปอ้งกนัและก าจัดโรคสัตว์
ติดคน

ด าเนินการปอ้งกนัและก าจัดโรค
สัตว์ติดคนในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

        30,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อน าโดย
แมลง

ด าเนินการปอ้งกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อน า
โดยแมลง ในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

        35,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค
อบุติัใหม่

ด าเนินการปอ้งกนัและควบคุม
โรคอบุติัใหม่ ในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

        35,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง

***************************************
4. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการทีดี่ และบรกิารสาธารณะ
4.3 แผนงานสาธารณสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แบบ ผด. 02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัร
ราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี

        11,100 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 อดุหนุนชุมชนนาหลัก 1 เพือ่ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 หมู่บา้น 9 หมู่บา้น กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 อดุหนุนชุมชนนาหลัก 2 เพือ่ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนนาหลัก 2 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 อดุหนุนชุมชนบา้นน้อยนา เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบา้นน้อยนา กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

9 อดุหนุนชุมชนบา้นบุง่ไสล่ 1 เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบา้นบุง่ไสล่ 1 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

10 อดุหนุนชุมชนบา้นบุง่ไสล่ 2 เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบา้นบุง่ไสล่ 2 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 อดุหนุนชุมชนบา้นเลิง เพือ่ด าเนิน

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบา้นเลิง กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 อดุหนุนชุมชนบา้นวังสะพงุ 1 เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบา้นวังสะพงุ 1 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

13 อดุหนุนชุมชนบา้นวังสะพงุ 2 เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบา้นวังสะพงุ 2 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

14 อดุหนุนชุมชนบุง่คล้า เพือ่ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบุง่คล้า กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

15 อดุหนุนชุมชนบุง่คล้าน้อย เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบุง่คล้าน้อย กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

16 อดุหนุนชุมชนบุง่ผักกา้ม เพือ่ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบุง่ผักกา้ม กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

17 อดุหนุนชุมชนบุง่ผักกา้มสามัคคี 
เพือ่ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนบุง่ผักกา้มสามัคคี กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

18 อดุหนุนชุมชนร่วมใจพฒันา เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนร่วมใจพฒันา กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 อดุหนุนชุมชนวัดจอมมณี 1 เพือ่

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนวัดจอมมณี 1 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

20 อดุหนุนชุมชนวัดจอมมณี 2 เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนวัดจอมมณี 2 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

21 อดุหนุนชุมชนวัดวังสะพงุพฒันาราม
 เพือ่ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนวัดวังสะพงุพฒันา
ราม

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

22 อดุหนุนชุมชนวัดศรีชมชื่น เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนวัดศรีชมชื่น กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

23 อดุหนุนชุมชนศรีบญุเรือง 1 เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนศรีบญุเรือง 1 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

24 อดุหนุนชุมชนศรีบญุเรือง 2 เพือ่
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนศรีบญุเรือง 2 กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

25 อดุหนุนชุมชนหนองเงิน เพือ่ด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565

        20,000 ชุมชนหนองเงิน กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 25  โครงการ 513,300     

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสบทบกองทุนหลักประกนั

สุขภาพในระดับท้องถิน่หรือ
พื้นที่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50
 % ของเงินที่ส านักงาน
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) สนับสนุน

เงินสบทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่หรือพื้นที่ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่า 50 % 
ของเงินที่ส านักงาน
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ
 (สปสช.) สนับสนุน

      282,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

2 เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินเบี้ยยังชพีให้กบั
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพงุ

144,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองวังสะพุง

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

4. ยทุธศาสตรด้์านการบรหิารจดัการทีดี่ และบรกิารสาธารณะ
4.4 แผนงานงบกลาง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แบบ ผด. 02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ จ่ายเงินเบี้ยยังชพีให้กบั

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองวังสะพงุ

19,137,600 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 เบี้ยยังชพีคนพกิาร จ่ายเงินเบี้ยยังชพีให้กบัผู้
พกิารในเขตเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

4,538,400 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม  4  โครงการ 24,102,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ัง

นายกเทศมนตรี และ
สมาชกิสภาเทศบาลเมือง
วังสะพงุ

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

รวม  1  โครงการ 10,000

5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

5. ยทุธศาสตรด้์านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่ม

แบบ ผด. 02 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดอบรมบัญชี

ครัวเรือนตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจัด
อบรมบัญชคีรัวเรือนตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพยีง เชน่
 ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมกจิกรรม TO
 BE NUMBER ONE

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจัด
กจิกรรม TO BE NUMBER
 ONE  เชน่ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าวิทยากร
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

50,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

5. ยทุธศาสตรด้์านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่ม
5.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม

ผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการ
จัดกจิกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ 
เชน่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม
สตรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการ
จัดกจิกรรมกลุ่มสตรี เชน่ 
ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

5 โครงการส่งเสริมกจิกรรมเพื่อ
เด็กและเยาวชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจัด
กจิกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชน เชน่ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าวิทยากร
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการส่งเสริมกจิกรรม

ศูนย์พฒันาครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจัด
กจิกรรมศูนย์พฒันา
ครอบครัว เชน่ ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าป้ายและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่
เขา้ลักษณะรายจ่ายที่
เกีย่วขอ้ง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

7 โครงการส่งเสริมปลูกผักสวน
ครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจัด
กจิกรรมเพื่อส่งเสริมปลูก
ผักสวนครัว เชน่ ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าป้ายและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่
เขา้ลักษณะรายจ่ายที่
เกีย่วขอ้ง

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการส่งเสริมพฒันา

คุณภาพชวิีตผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจัด
กจิกรรมส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชวิีตผู้สูงอายุ เชน่ 
ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

15,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

9 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพกลุ่มอาชพีชมุชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจัด
กจิกรรมส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพกลุ่มอาชพีชมุชน  
เชน่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

50,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการส่งเสริมหลักสูตรผูก

ผ้าและจัดดอกไม้ในงานพธีิ
ต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
กจิกรรมส่งเสริมหลักสูตรผูก
ผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธี
ต่าง ๆ  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

11 โครงการส่งเสริมอาชพีท า
ดอกไม้จันทน์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
กจิกรรมส่งเสริมอาชีพท า
ดอกไม้จันทน์ เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

12 โครงการอบรมกลุ่มอาชพีการ
ท าปุ๋ยชวีภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
อบรมกลุ่มอาชีพการท าปุ๋ย
ชีวภาพ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

Page 36



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการอบรมฝึกอาชพี
สารพดัชา่ง (หลักสูตรระยะส้ัน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
อบรมฝึกอาชีพสารพัดช่าง 
(หลักสูตรระยะส้ัน)  เช่น ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

100,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

14 โครงการอบรมฝึกอาชพี
หลักสูตรขนมไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
อบรมฝึกอาชีพหลักสูตรขนม
ไทย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายที่เกี่ยวขอ้ง

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 14  โครงการ 385,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวิีตคนพกิาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชวิีตคนพกิารและค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่วขอ้ง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สวัสดิการ
สังคม

รวม 1  โครงการ 30,000

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5. ยทุธศาสตรด้์านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่ม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดกจิกรรมวันขึน้ปี

ใหม่
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
งาน,ค่าพธีิทางศาสนา,ค่า
วัสดุอปุกรณ์,และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ที่เขา้ลักษณะรายจ่าย
ที่เกีย่วขอ้ง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
งาน,ค่าวัสดุอปุกรณ์,
ค่าใชจ้่ายในการประกวด
และแขง่ขนั,ค่ามหรสพการ
แสดงและค่าใชจ้่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน
และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

100,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองการศึกษา

5. ยทุธศาสตรด้์านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่ม
5.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
งาน,ค่าวัสดุอปุกรณ์,
ค่าใชจ้่ายในการประกวด
และแขง่ขนั,ค่ามหรสพการ
แสดงและค่าใชจ้่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน
และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

150,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
งาน,ค่าวัสดุอปุกรณ์,
ค่าใชจ้่ายในการประกวด
และแขง่ขนั,ค่ามหรสพการ
แสดงและค่าใชจ้่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน
และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

30,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองการศึกษา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมการขบัร้อง
สารภัญญะเพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
พื้นบ้าน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
งาน,ค่าวัสดุอปุกรณ์,
ค่าใชจ้่ายในการประกวด
และแขง่ขนั,ค่าใชจ้่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน
และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เขา้
ลักษณะรายจ่ายที่เกีย่วขอ้ง

20,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองการศึกษา

6 โครงการงานประเพณี งาน
ดอกฝ้ายบานสืบสาน
วัฒนธรรมไทเลย ประจ าปี 
2565

ส าหรับอดุหนุนอ าเภอ   
วังสะพงุโครงการงาน
ประเพณี งานดอกฝ้ายบาน
สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 
ประจ าปี 2565

20,000 อ าเภอวังสะพงุ กองการศึกษา

รวม 6  โครงการ 350,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ

1. ประเภทครุภ ณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 13.33 62,300    ส านักปลัดเทศบาล
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
  2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 26.67 54,500    ส านักปลัดเทศบาล,กองคลัง
3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 6.67 19,000    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 13.33 59,400    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 6.67 10,000    ส านักปลัดเทศบาล
6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 13.33 112,000  ส านักปลัดเทศบาล
7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
  7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 20.00 188,400  ส านักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
รวม 15 100.00 505,600 

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง
 ยทุธศาสตร์/แผนงาน

12.32

10.78

3.76

11.75

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1.98

22.15

37.26

100.00

แบบ ผด.01/1 
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1. ประเภทครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

ระดับ XGA  ขนาด 5,000 
ANSI Lumens  จ านวน 1 
เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA  
ขนาด 5,000 ANSI 
Lumens  จ านวน 1 เคร่ือง
 ตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

        55,800 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

2 จอรับภาพแบบขาต้ัง  จ านวน
 1 ชดุ

จัดซ้ือจอรับภาพแบบขาต้ัง 
จ านวน 1 ชดุ จอภาพมี
ขนาดทแยงมุมไม่น้อยกว่า 
120 นิว้ (244x183 ซม.) 
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

6,500 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

รวม 2 62,300

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองวังสะพุง
***************************************

ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 02/1 
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2. ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
   2.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  

เลเซอร์  หรือ  LED สี
จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction
  เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 
เคร่ืองจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม

        15,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED สี

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction
  เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 
เคร่ืองจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม

        15,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองคลัง

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1
 เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม

        22,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองคลัง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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2. ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์  
   2.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800

 VA จ านวน 1 เคร่ือง มี
ก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า  
800 VA  สามารถส ารองไฟได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที จัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม

         2,500 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กองคลัง

รวม 4 54,500

ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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3. ประเภทครภัุณฑ์งานบ้านงานครวั
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ 

จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ขอ้แขง็ จ านวน 2 เคร่ือง 
เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย เคร่ืองยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4  แรงม้า 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30  ซีซี พร้อมใบมีด 
จัดซ้ือตามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

        19,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 1        19,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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4. ประเภทครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองน าทาง  GPS จัดซ้ือเคร่ืองน าทาง GPS 

สัญญาณเครือข่ายครอบคลุม
สามารถใช้งานได้ทั้ง 2G 3G  
และ 4G  มีเคร่ืองรูดบตัรเพือ่
แสดงตัวตนในการขับขี่ มีระบบ
แจ้งเตือนการขับเกนิความเร็วที่
ก าหนด สามารถติดตามการเดิน
ทางผ่าน Google map/แผนที่
แบบ Satellite จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด เปน็ไปตามประกาศ
กรมขนส่งทางบก เร่ืองก าหนด
คุณลักษณะและระบบการท างาน
ของเคร่ืองบนัทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง 
พ.ศ.  2558

15,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 รถจักรยานยนต์  จ านวน  1 
คัน

จัดซ้ือเรถจักรยานยนต์ จ านวน 1
 คัน ปริมาตรกระบอกสูบขนาด 
110  ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 
จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

44,400 เทศบาลเมืองวังสะพงุ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 2        59,400

ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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5. ประเภทครภัุณฑ์โรงงาน
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เล่ือยโซ่ยนต์บาร์  12  นิว้  

จ านวน  2  เคร่ือง
จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์บาร์  12  นิ้ว  
จ านวน  2  เคร่ือง เคร่ืองยนต์
เบนซิล 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อย
กว่า 0.5 แรงม้า มีขนาดบาร์โซ่
หรือแผ่นบงัคับโซ่ 12 นิ้ว พร้อม
โซ่ 3/8P จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด

10,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

รวม 1        10,000

6. ประเภทครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
  6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองรับส่งวิทยุ  ชนิดประจ า

ที่  ขนาด  10  วัตต์  จ านวน  
1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ  ชนิด
ประจ าที่  ขนาด  10  วัตต์ ระบบ
 VHF/FM  ขนาดก าลังส่ง 10 
วัตต์ จ านวน  1 เคร่ือง จัดซ้ือ
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2563

28,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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6. ประเภทครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
  6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองรับส่งวิทยุ  ชนิดมือถอื 

ขนาด  5  วัตต์  จ านวน  7  
เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ  
ชนิดมือถอื  ขนาด  5  วัตต์ 
ระบบ VHF/FM  ขนาด
ก าลังส่ง 5 วัตต์ จ านวน  7 
เคร่ือง จัดซ้ือตามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

84,000 เทศบาลเมืองวังสะพงุ ส านักปลัด

รวม 2      112,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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7. ประเภทครภัุณฑ์การเกษตร
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่  

เคร่ืองยนต์ดีเซล  จ านวน  1  
เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอย
โขง่  เคร่ืองยนต์ดีเซล  
จ านวน  1  เคร่ือง สูบน้ าได้
 1,750 ลิตรต่อนาที ขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว้ 
(100 มิลลิเมตร) จัดซ้ือตาม
บัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

63,400 ส านักปลัด

2 เคร่ืองอดัอากาศ ขนาด 300  
ลิตรต่อนาที  จ านวน  1  เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองอดัอากาศ 
ขนาด 300  ลิตรต่อนาที  
จ านวน  1  เคร่ือง จัดซ้ือ
ตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

66,000 กองชา่ง

ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์
 งบประมาณ

 (บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองพน่หมอกควัน  จ านวน 

 1 เคร่ือง
จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน 
 จ านวน  1 เคร่ือง ปริมาณ
การฉดีพน่น้ ายาไม่น้อยกว่า 
40 ลิตรต่อชัว่โมง ถงับรรจุ
น้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า
 25 แรงม้า จัดซ้ือตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ ธันวาคม
 2563

59,000 กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 3 188,400

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่ ครภัุณฑ์ รายละเอียดของครภัุณฑ์

 งบประมาณ
 (บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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