
จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 6.94 15,410,000      24.15 กองช่าง

รวม 5 6.94 15,410,000     24.15

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคน

   2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.39 5,000              0.01 ส านักปลัดเทศบาล

   2.2 แผนงานการศึกษา 9 12.50 22,440,500      35.16 กองการศึกษา

   2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.94 650,000          1.02 กองการศึกษา

รวม 15 20.83 23,095,500     36.19

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
และบริการสาธารณะ
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 8.33 265,200          0.42 ส านักปลัดเทศบาล,กองคลัง,

กองวิชาการและแผนงาน
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 5.56 170,000          0.27 ส านักปลัด
  3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.78 25,600            0.04 กองช่าง
  3.4 แผนงานงบกลาง 4 5.56 23,511,600      36.84 กองสาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม
  3.5 แผนงานสาธารณสุข 23 31.94 480,900          0.75 กองสาธารณสุขฯ

รวม 39 54.17 24,453,300     38.32

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมอืงวังสะพุง

    ยุทธศาสตร/์แผนงาน หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.01 
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
    ยุทธศาสตร/์แผนงาน หน่วยด าเนินการ

4. ยุทธศาสตร์ดา้นภาคประชาสังคม ความเขม้แขง็ใน
ชมุชนและการมสี่วนร่วม

   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.39 400,000          0.63 ส านักปลัดเทศบาล

   4.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 7 9.72 130,000          0.20 กองสวัสดิการสังคม

   4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.94 330,000          0.52 กองการศึกษา

รวม 13 18.06 860,000         1.35

รวมทัง้สิ้น 72 100.00 63,818,800.00 100.00
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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 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าหน้าวดัศรีอุดม
วงศ์

วางทอ่ระบายน้ าอัดแรงขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บอ่พกั จ านวน 20 บอ่ ยาวไม่น้อยกวา่
 260 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด

500,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองช่าง

2 ร้ือเสาไฟหงส์ถนนศรีสงคราม พร้อม
ติดต้ังบริเวณทางเดินริมแม่น้ าเลยบา้น
ศรีบญุเรือง และริมบุ่งไสล่

ร้ือเสาไฟหงส์ถนนศรีสงคราม พร้อม
ติดต้ังบริเวณทางเดินริมแม่น้ าเลยบา้น
ศรีบญุเรือง และริมบุ่งไสล่ จ านวน 50
 ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

            410,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองช่าง

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมอืงวังสะพุง

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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 ปรับปรุงต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาล
เมืองวงัสะพงุ

ปรับปรุงต่อเติมหลังคาตลาดสด
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 378 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

            500,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองช่าง

4 ก่อสร้างทอ่เหล่ียมพร้อมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนภมูิวถิี ซอย 9 หมู่ 8 
กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 580 
เมตร ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ 
จังหวดัเลย

ก่อสร้างทอ่เหล่ียมพร้อมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนภมูิวถิี ซอย 9 หมู่ 8 
กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
580 เมตร ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอ
วงัสะพงุ จังหวดัเลย ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด

         8,000,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองช่าง

5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต  
(โดยวธิ ีPavement In - Place 
Recycling) ถนนศรีสงคราม หมู่ 9 กวา้ง
 13 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 770 
เมตร ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ 
จังหวดัเลย

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอน 
กรีต  (โดยวธิ ีPavement In - Place
 Recycling) ถนนศรีสงคราม หมู่ 9 
กวา้ง 13 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
770 เมตร ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอ
วงัสะพงุ จังหวดัเลย ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด

         6,000,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองช่าง

รวม 5 โครงการ 15,410,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การปฏบิติั

จัดการอบรมการน ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมไปสู่การปฏบิติั 
เช่น กิจกรรมการเข้าวดั ปฏบิติัธรรม 
ฯลฯ

               5,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 5,000              

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคน

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของ
โรงเรียนทอ้งถิ่น

เข้าร่วมแข่งขันด้านวชิาการของ
นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ

50,000 แข่งขันระดับจังหวดั จ.
เลย

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

 -เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น (ส่งเสริม 
พฒันาการศึกษาและประเมินผล)

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทอ้งถิ่น (ส่งเสริม พฒันาการศึกษา
และประเมินผล) ใหก้ับโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

1,867,400 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2
 บ้านบุ่งไสล่  โรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

กองการศึกษา

 -เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวนั

สนับสนุนอาหารกลางวนัใหก้ับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวงัสะพงุ

3,215,000 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2
 บ้านบุ่งไสล่  โรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

กองการศึกษา

2.2 แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคน

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
โครงการ/กิจกรรมล าดับที่
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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.

 -.เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น (ค่า
ปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)

สนับสนุนค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน ช่วยเหลือค่าเดินทาง
ใหก้ับนักเรียน

414,000 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2
 บ้านบุ่งไสล่  โรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

กองการศึกษา

 -เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดการเรียนการสอน จัดซ้ือหนังสือ
เรียน จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน 
จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน จัดกิจกรรม
พฒันาคุณภาพผู้เรียน

6,290,500 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2
 บ้านบุ่งไสล่  โรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

กองการศึกษา

 -เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(รายหวั)

จัดการเรียนการสอนใหก้ับนักเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวงัสะ
พงุ

198,100 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหก้ับโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองวงัสะพงุ

3,579,500 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2
 บ้านบุ่งไสล่  โรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล
 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 
โรงเรียนบ้านวังสะพุง

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564สถานที่ด าเนินการล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
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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 ก่อสร้างถนนทางออกโรงเรียน ก่อสร้างถนนทางออกโรงเรียน
เทศบาลวงัสะพงุ 2 บา้นบุ่งไสล่ โดย
ด าเนินการเทพื้นคอนกรีต ค.ส.ล.
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

500,000 โรงเรียนเทศบาลวงัสะ
พงุ 2 บา้นบุ่งไสล่

กองการศึกษา

5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองวงัสะพงุเพื่อส่งเสริม
และพฒันาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ

ฝึกอบรม ฝึกซ้อมกีฬา พฒันาทกัษะ
ด้านกีฬา ใหก้ับนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองวงัสะ
พงุเพื่อความเปน็เลิศ ฯลฯ

1,500,000 สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

กองการศึกษา

6 ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ หรือส่ิงกอ่สร้างต่าง ๆ ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวังสะพงุ 1 ,โรงเรียน
เทศบาลวังสะพงุ 2 บา้นบุ่งไสล่ ,โรงเรียน
เทศบาลวังสะพงุ 3 อนบุาล โรงเรียนละ 
150,000  บาท

450,000 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2
 บ้านบุ่งไสล่  โรงเรียน
เทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

กองการศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ กิจกรรม
ส่งเสริมการแสดงออกของเด็ก ตอบ
ปญัหาชิงรางวลั จัดขบวนพาเหรด ฯลฯ

56,000 บริเวณที่วา่การอ าเภอ
วงัสะพงุ

กองการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

11



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 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนวงัสะพงุ

สนับสนุนอาหารกลางวนั ใหก้ับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) -โรงเรียนชุมชนวงัสะ
พงุ

3,132,000 โรงเรียนชุมชนวงัสะพงุ กองการศึกษา

9 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นวงัสะพงุ

สนับสนุนอาหารกลางวนั ใหก้ับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) -โรงเรียนบา้นวงัสะพงุ

1,188,000 โรงเรียนบา้นวงัสะพงุ กองการศึกษา

รวม  9 โครงการ        22,440,500

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการส่งนักกีฬาทมีเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขัน

ส่งนักกีฬาทมีเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 
ประเภท ฟตุบอล เปตอง แบดมินตัน 
ฯลฯ

320,000 ระหวา่งวนัที่ 21-30 
ต.ค. 62 เทศบาลนคร
นครราชสีมา อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เทศบาล
เมืองวงัสะพงุ

จัดการแข่งขันแบดมินตันประเภท
ต่างๆ เช่น ประชาชนทั่วไป ชาย-
หญิง-ผสม ฯลฯ

30,000 โรงเรียนเทศบาล  
วงัสะพงุ 1

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล "วงัสะพงุ 
คัพ"

จัดการแข่งขันกีฬาฟตุบอล "วงัสะพงุ 
คัพ" ประเภทต่างๆ เช่น ประชาชน
ทั่วไป ฯลฯ

200,000 สนามกีฬากลางอ าเภอ
วงัสะพงุ

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันบาสเกตบอล วงัสะพงุ คัพ จัดการแข่งขันบาสเกตบอล วงัสะพงุ 
คัพ ประเภทต่างๆ เช่น ประชาชน
ทั่วไป ชาย-หญิง ฯลฯ

50,000 ลานกีฬาหน้าส านักงาน
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

กองการศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564สถานที่ด าเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคน

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับที่

13



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 โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล วงัสะพงุ คัพ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล วงัสะพงุ 
คัพ ประเภทต่างๆ

50,000 โรงเรียนเทศบาลวงัสะ
พงุ

กองการศึกษา

รวม 5  โครงการ            650,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
 งบประมาณ 

(บาท)
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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 าและทบทวนแผนพฒันา
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

จัดประชุมประชาคมเมืองวงัสะพงุ 
ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล จัด
ประชุมเพื่อจัดท าและทบทวน
แผนพฒันาเทศบาลเมืองวงัสะพงุ

14,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองวชิาการและ
แผนงาน

2 โครงการสภาเมืองวงัสะพงุ จัดท าสภาเมืองวงัสะพงุ เพื่อระดม
ความคิดเหน็ หาข้อสรุปในการพฒันา
เทศบาลร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

11,200 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองวชิาการและ
แผนงาน

3 โครงการอบรมสมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและทศันศึกษาดูงานใน
ประเทศ/ต่างประเทศ

จัดการอบรมสมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและทศันศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏบิติังาน

100,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ส านักปลัด

3. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ
3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ระยะเวลาด าเนินการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล จัดกิจกรรมวนัเทศบาลประจ าป ี2564
 ท าบญุตักบาตร กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

40,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ส านักปลัด

5 ปรับปรุงหอ้งกิจการสภา ปรับปรุงหอ้งกิจการสภา โดยท าการบุ
ผนังวอลเปเปอร์ มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
48.00 ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝ้า
เพดานยิบซ่ัมบอร์ดแผ่นเรียบ มีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 18.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลก าหนด

             50,000 อาคารส านักงาน
เทศบาล(หลังเก่า)

ส านักปลัด

6 โครงการจัดงานรัฐพธิแีละกิจกรรม
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ

อุดหนุนอ าเภอวงัสะพงุ เพื่อด าเนิน
โครงการจัดงานรัฐพธิแีละกิจกรรม
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ

             50,000 อ าเภอวงัสะพงุ ส านักปลัด/
อ าเภอวงัสะพงุ

รวม  6 โครงการ 265,200

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด

อบรมปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดใหก้ับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

30,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างวนิัยจราจร อบรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองวงัสะ
พงุเกี่ยวกับความรู้เร่ืองกฎจราจร และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อบรมทกัษะใน
การขับขี่ปลอดภยั

30,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับ
อัคคีภยั

ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 
ร่วมกับหน่วยดับเพลิง เทศบาลเมือง
วงัสะพงุ หน่วยดับเพลิงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นต่างๆในพื้นที่
จังหวดัเลย หน่วยงานราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

80,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ส านักปลัด

3. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ

3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปอ้งกัน
ภยัฝ่ายพลเรือน

ฝึกอบรมทบทวนใหแ้ก่สมาชิก
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน
ของศูนย์อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือนเทศบาลเมืองวงัสะพงุ ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณ
ภยัรูปแบบต่างๆ และสามารถ
ช่วยเหลือในการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัได้ 

             30,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ส านักปลัด

รวม 4  โครงการ            170,000

สถานที่ด าเนินการล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน
วงัสะพงุ

ด าเนินการประชุมเพื่อจ าท าผังเมือง
รวมชุมชนวงัสะพงุ จ านวน 1 คร้ัง

5,600 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองช่าง

2 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขา
วงัสะพงุเพื่อขยายเขตไฟฟา้ชุมชนหนอง
เงิน

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขา
วงัสะพงุเพื่อขยายเขตไฟฟา้ชุมชน
หนองเงิน

20,000 ชุมชนหนองเงิน กองช่าง

รวม 1  โครงการ 25,600

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

3. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ

19



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 เงินสบทบกองทนุหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ในสัดส่วนไม่น้อย
กวา่ 60 % ของเงินที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.) 
สนับสนุน

เงินสบทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ในสัดส่วนไม่
น้อยกวา่ 60 % ของเงินที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.)
 สนับสนุน

            282,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ใน
เขตเทศบาลเมืองวงัสะพงุ

150,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสวสัดิการ
สังคม

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

18,644,400 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสวสัดิการ
สังคม

4 เบี้ยยังชีพคนพกิาร จ่ายเงินเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้พกิารในเขต
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

4,435,200 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสวสัดิการ
สังคม

รวม  4  โครงการ 23,511,600

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ
3.4 แผนงานงบกลาง
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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 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละ
ขึ้นทะเบยีนจ านวนสัตวต์ามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบยีนจ านวนสัตวต์ามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

               8,500 ในเขตเทศบาลเมือง
วงัสะพงุ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

ขับเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราช
นารี

             42,400 ในเขตเทศบาลเมือง
วงัสะพงุ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี และบรกิารสาธารณะ

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
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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 โครงการปอ้งกันและก าจัดโรคสัตวติ์ดคน ด าเนินการปอ้งกันและก าจัดโรคสัตว์
ติดคน ในเขตเทศบาลเมืองวงัสะพงุ 
เช่น การฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัข
บา้ ฯลฯ

             30,000 ในเขตเทศบาลเมือง
วงัสะพงุ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 อุดหนุนชุมชนนาหลัก 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนนาหลัก 1 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 อุดหนุนชุมชนนาหลัก 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนนาหลัก 2 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 อุดหนุนชุมชนบา้นน้อยนา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบา้นน้อยนา กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 อุดหนุนชุมชนบา้นบุ่งไสล่ 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบา้นบุ่งไสล่ 1 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 อุดหนุนชุมชนบา้นบุ่งไสล่ 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบา้นบุ่งไสล่ 2 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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.

9 อุดหนุนชุมชนบา้นเลิง เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบา้นเลิง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

10 อุดหนุนชุมชนบา้นวงัสะพงุ 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบา้นวงัสะพงุ 1 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

11 อุดหนุนชุมชนบา้นวงัสะพงุ 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบา้นวงัสะพงุ 2 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้า เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบุ่งคล้า กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

13 อุดหนุนชุมชนบุ่งคล้าน้อย เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบุ่งคล้าน้อย กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

14 อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้าม เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบุ่งผักก้าม กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด 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.

15 อุดหนุนชุมชนบุ่งผักก้ามสามัคคี เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนบุ่งผักก้ามสามัคคี กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

16 อุดหนุนชุมชนร่วมใจพฒันา เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนร่วมใจพฒันา กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

17 อุดหนุนชุมชนวดัจอมมณี 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนวดัจอมมณี 1 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

18 อุดหนุนชุมชนวดัจอมมณี 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนวดัจอมมณี 2 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

19 อุดหนุนชุมชนวดัวงัสะพงุพฒันาราม 
เพื่อด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนวดัวงัสะพงุ
พฒันาราม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
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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.

20 อุดหนุนชุมชนวดัศรีชมชื่น เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนวดัศรีชมชื่น กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

21 อุดหนุนชุมชนศรีบญุเรือง 1 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนศรีบญุเรือง 1 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

22 อุดหนุนชุมชนศรีบญุเรือง 2 เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนศรีบญุเรือง 2 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

23 อุดหนุนชุมชนหนองเงิน เพื่อด าเนิน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

             20,000 ชุมชนหนองเงิน กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 23  โครงการ 480,900           

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวงัสะพงุ

400,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ส านักปลัด

รวม  1  โครงการ 400,000

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

4. ยุทธศาสตรด์้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่ม
4.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
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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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
เนื่องในวนัเด็ก และวนัเยาวชน

5,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพผ้าทอมือกลุ่ม
แม่บา้นชุมชนจอมมณี

อบรมกลุ่มอาชีพผ้าทอมือกลุ่มแม่บา้น
ชุมชนจอมมณี

30,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการพฒันาผู้สูงวยัโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

อบรมใหค้วามรู้พฒันาผู้สูงวยัโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวงัสะพงุทกุด้าน

50,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
วงัสะพงุ

กองสวสัดิการ
สังคม

4 โครงการต่อยอดอาชีพการท าขนมทอง
พบัแก่คนพกิารในชุมชน

อบรมการท าขนมทองพบัแก่คนพกิาร
ในชุมชน

10,000 สมาคมคนพกิารจังหวดั
เลย

กองสวสัดิการ
สังคม

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาคนพกิาร
แหง่ชาติ

สนับสนุนใหค้นพกิารเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาคนพกิารแหง่ชาติ

20,000 ศูนย์บริการคนพกิาร
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

กองสวสัดิการ
สังคม

4. ยุทธศาสตรด์้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่ม
4.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก
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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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พฒันา
ครอบครัว

ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พฒันาครอบครัว 
ในเขตเทศบาลเมืองวงัสะพงุ

5,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสวสัดิการ
สังคม

7 โครงการเลือกต้ังประธานชุมชน/คณะ
กรรมชุมชน

ด าเนินการเลือกต้ังประธานชุมชน/
คณะกรรมการชุมชนแทนต าแหน่งที่
วา่ง

10,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 7  โครงการ 130,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

28



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 โครงการจัดกิจกรรมวนัขึ้นปใีหม่ จัดกิจกรรมท าบญุตักบาตร ถวาย

ปจัจัยพระ ถวายเคร่ืองสังฆทาน เนื่อง
ในโอกาสวนัขึ้นปใีหม่

30,000 ถนนหน้าที่วา่การ
อ าเภอวงัสะพงุ

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยจัด
กิจกรรมประกวดกระทงฝีมือ 
ประกวดนางนพมาศ ฯลฯ

100,000 คลองบุ่งคล้า ลานหน้า
ส านักงานเทศบาลเมือง
   วงัสะพงุ

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จัด
ขบวนแหพ่ระ ประกวดนางสงกรานต์ 
กิจกรรมรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ ฯลฯ

150,000 ลานหน้าส านักงาน
เทศบาลเมืองวงัสะพงุ

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา จัดประกวดขบวนแหถ่วายต้นเทยีน 
ถวายเทยีนพรรษา ถวายปจัจัยไทย
ธรรม ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบ
น้ าฝน ฯลฯ

30,000 วดัในเขตเทศบาลเมือง
วงัสะพงุ

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมการขับ
ร้องสารภญัญะเพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบา้น

จัดประกวดขับร้องสารภญัญะ เพื่อ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมการขับร้อง
สารภญัญะเพื่ออนุรักษข์นบธรรมเนียม
 ประเพณีพื้นบา้น ฯลฯ

20,000 วดัศรีอุดมวงศ์ กองการศึกษา

รวม 5 โครงการ 330,000

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4. ยุทธศาสตรด์้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนรว่ม

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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1. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

   1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี
 ชนิด Network แบบ 1 จ านวน 1 
เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

              10,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองวชิาการและ
แผนงาน

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 3 เคร่ือง

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 
เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

66,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองคลัง

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมอืงวังสะพุง

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

ล าดับที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1 

30



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 เคร่ืองพมิพส์มุดบญัชีเงินฝาก  จ านวน 1
 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์มุดบญัชีเงินฝาก  
จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน 
ความเร็ว 576 ตัวอักษรต่อวนิาท ี
(แบบร่าง) ส าหรับพมิพส์มุดบญัชีเงิน
ฝาก สลิป หรือแบบฟอร์ม อายุการใช้
งานเฉล่ีย (MVBF) 7 ล้านบรรทดั 
อายุหวัพมิพ ์400 ล้านคร้ัง จัดซ้ือตาม
ราคาทอ้งตลาด

39,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองคลัง

4 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 
เคร่ือง

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 
เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

17,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองคลัง

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

22,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ส านักปลัด

รวม 5 154,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ
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   1.2 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 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 
1 เคร่ือง

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

                4,300 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 4,300

ล าดับที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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   1.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

22,000 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสวสัดิการสังคม

รวม 1 22,000

ล าดับที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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 2. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

    2.1 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 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 
เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 3 เคร่ือง จัดซ้ือตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ

              28,500 เทศบาลเมืองวงัสะพงุ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1              28,500

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

34



3. ประเภทครภุณัฑ์การศึกษา

   3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

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 เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 
พร้อมติดต้ัง โดยมีขนาดไม่น้อยกวา่ 
380x980x380 เซนติเมตร จ านวน 1 
ชุด จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

400,000 โรงเรียนเทศบาล
วงัสะพงุ 3 อนุบาล

กองการศึกษา

รวม 1 400,000

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
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4. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

   4.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 8 ตัว จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน ส าหรับผู้บริหาร
 จ านวน 8 ตัว จัดซ้ือตามราคา
ทอ้งตลาด

30,000 ส านักงานเทศบาล
เมืองวงัสะพงุ

ส านักปลัดเทศบาล

2 โต๊ะท างาน จ านวน 13 ตัว จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 13 ตัว โดย
มีขนาดไม่น้อยกวา่ 160x80x76 ซม.
จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

89,700 ส านักงานเทศบาล
เมืองวงัสะพงุ

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2             119,700

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ
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5. ประเภทครภุณัฑ์กีฬา

   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 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน 
8 ชุด พร้อมติดต้ัง 

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง  
จ านวน 8 ชุด พร้อมติดต้ัง 
ประกอบด้วย เคร่ืองออกก าลังกายข้อ
เข่า จ านวน 4 ชุด เคร่ืองออกก าลัง
แขนลดหน้าทอ้ง จ านวน 1 ชุด เคร่ือง
บริหารข้อเข่า  จ านวน 1 ชุด 
จักรยานบริหารข้อเข่า แบบเบา ติด

99,000 ในเขตเทศบาลเมือง
วงัสะพงุ

กองช่าง

รวม 1              99,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ
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6. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

   6.1 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 รถบรรทกุขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซี
ซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 
170 กิโลวตัต์ แบบอัดทา้ย จ านวน 1 คัน

รถบรรทกุขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กวา่ 170 กิโลวตัต์ แบบอัดทา้ย 
จ านวน 1 คันจัดซ้ือตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ

2,400,000 ในเขตเทศบาลเมือง
วงัสะพงุ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 2,400,000

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ล าดับที่
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