
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 0-4284-1393  ต่อ  21

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.  2561-2565
เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่  3  ประจ าป ีพ.ศ.  2564

เทศบาลเมืองวังสะพุง
อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

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



ป ี2561 ป ี 2562
จ านวน            งบประมาณ จ านวน                     งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ

โครงการ               บาท โครงการ                        บาท โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 15 7,710,000 16 11,710,000 31 19,420,000 

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม 15 7,710,000 16 11,710,000 31 19,420,000 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการศึกษา 12 6,300,000   15 7,600,000            27 13,900,000 

2.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

รวม          12   6,300,000 15            7,600,000 27 13,900,000 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                 50,000 1           50,000

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2      750,000 11             5,700,000 13      6,450,000

รวม 2.00      750,000 12            5,750,000 14      6,500,000

เทศบาลเมอืงวังสะพุง

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่  3  ประจ าปี พ.ศ.  2564

หน้า  1

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคน

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการจัดการทรัพยากร

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
ยทุธศาสตร์

รวม  5  ปี

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.01 



ป ี2561 ป ี 2562
จ านวน            งบประมาณ จ านวน                     งบประมาณ จ านวน

 
งบประมา จ านวน

 
งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ

โครงการ               บาท โครงการ                        บาท โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

และบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 14,100,000 9 14,100,000 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 660,000 13 1,044,000 23 1,704,000 

4.3 แผนงานการสาธารณสุข
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 20,000 1 20,000 

4.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

4.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
4.8 แผนงานงบกลาง
4.9 แผนงานการพาณิชย์ 1 8,000,000 1 8,000,000 

รวม 10 660,000 24 23,164,000 34 23,824,000 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 4      290,000 10               680,000 14         970,000

5.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 1                 20,000 1           20,000

นันทนาการ
4      290,000 11              700,000 15         990,000

43         15,710,000 78 48,924,000 121 64,634,000

5. ยทุธศาสตร์ดา้นภาคประชาสังคม
ความเขม้แขง็ในชมุชน และการมสี่วนร่วม

รวม
รวมทัง้ 5 ยทุธศาสตร์

หนา้  2

ยทุธศาสตร์

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม  5  ปี



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด ที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัด ที ่1  การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยสีารสนเทศ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างซุ้มอาหาร เพือ่ให้ได้ซุ้มอาหารมาบริการ โดยท าการก่อสร้างซุ้ม คสล. ขนาดกวา้ง      495,000     495,000 มีอาคารไวบ้ริการ เทศบาลมีรายได้ กองช่าง
คลองบุง่ไสล่ หมู่ที่2 ต.ศรีสงคราม ให้กับชุมชน  2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตรจ านวน ประชาชน จากการให้ชุมชน
อ.วงัสะพุง จ.เลย  6 ซุ้ม ตามแบบแปลนเทศบาล เช่าซุ้มอาหาร

2 ก่อสร้างผนัง คสล.ปูองกัน เพือ่ก่อสร้างผนัง คสล. โดยท าการก่อสร้างผนัง คสล. ยาว      550,000     550,000 ตล่ิงริมคลอง มีความปลอดภัย กองช่าง
ตล่ิง คลองบุง่ไสล่ หมู่ที่2 คลองบุง่ไสล่ 80.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.60 เมตร ชุมชนบุง่ไสล่ ในการสัญจรไปมา
ต.ศรีสงคราม อวงัสะพุง จ.เลย พร้อมขยายไหล่ทางหินคลุก มีพืน้ที่ มีความมั่งคง และตล่ิงไม่พัง

ไม่น้อยกวา่ 180.00 ตารางเมตร แข็งแรง ทลาย
ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 550,000 550,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง
คอนกรีต  บ้านบุง่ไสล่  และปรับปรุงผิวจราจร กรีต ขนาดกวา้ง 4.00-5.00 เมตร คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
ถนนเลียบคลองบุง่ไสล่  หมู่ 2 แอสฟัลคอนกรีต หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ
 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน กวา่ 1,500 ตารางเมตร ตามแบบ และทรัพยสิ์น

แปลนเทศบาลก าหนด
4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 500,000 500,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต  ซอยศาลากลางบ้าน บ้าน และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 3.00-5.00 เมตร หนา คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
น้อยนา หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม แอสฟัลคอนกรีต 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ
อ.วงัสะพุง จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน 1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และทรัพยสิ์น

เทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองวงัสะพุง

    1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน้า  3

แบบ ผ.02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 500,000 500,000 ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนมลิวรรณ ซอย 8 และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 5.50-6.00 เมตร คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
บา้นนาหลัก หมู่ 6 แอสฟัลคอนกรีต หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ
ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน 1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และทรัพยสิ์น

เทศบาลก าหนด

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลคอนกรีต เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 600,000     600,000    ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) ซอย 5 และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 3.50-5.00 เมตร คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 10 แอสฟัลคอนกรีต หนา 0.03 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ
 ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน กวา่ 1,800 ตารางเมตร ตามแบบ และทรัพยสิ์น

แปลนที่เทศบาลก าหนด
7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 495,000     495,000    ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนพิพัฒน์สพุงเขต ซอย 5 และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.04 คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
บา้นบุง่ผักก้าม หมู่ 3 แอสฟัลคอนกรีต เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,500 มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ
ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ และทรัพยสิ์น

เทศบาลก าหนด
8 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าที่ดี โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า 530,000     530,000    รางระบายน้ า มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ถนนภูมิพิริยะการ ซอยทิวไผ่ น้ าไม่ท่วมขัง คสล. กวา้ง 0.40 เมตร ลึก 0.40 ยาว 200 เมตร ที่ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านบุง่ผักก้าม  หมู่ 3 ต.วงัสะพุง เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 200 เมตร ได้มาตรฐาน
อ.วงัสะพุง จ.เลย ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

9 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 500,000     500,000    ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนภูมิวถิี  ซอย  8 และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 4.50 เมตร หนา 0.04 คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
บ้านปากเปุง  หมู่ 4 ต.วงัสะพุง แอสฟัลคอนกรีต เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,500 มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ
อ.วงัสะพุง จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ และทรัพยสิ์น

เทศบาลก าหนด

หน้า  4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 500,000     500,000    ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ซอยภักดีอักษร บ้านวงัสะพุง และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.04 คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
หมู่ 9 ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย แอสฟัลคอนกรีต เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,500 มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ

ให้ได้มาตรฐาน ตรม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด และทรัพยสิ์น
11 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 600,000     600,000    ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ถนนราชภักดี ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04 คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
บ้านบุง่คล้าน้อย  หมู่ 8 แอสฟัลคอนกรีต เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่1,500 มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ
ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน ตรม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด และทรัพยสิ์น

12 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 490,000     490,000    ปูผิวจราจรแอสฟัล การคมนาคมสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ซอยวชิิตวรการ บ้านเลิง และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04 คอนกรีตได้ ประชาชนมีความ
หมู่ 8 ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย แอสฟัลคอนกรีต เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่1,500 มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ

ให้ได้มาตรฐาน ตรม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด และทรัพยสิ์น
13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการ ปูผิวจราจรแอสฟัลคอน 550,000     550,000    ปูผิวจราจรแอสฟิล การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต เส้นกลางบ้านหนองเงิน และปรับปรุงผิวจราจร กรีต กวา้ง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04 คอนกรีต ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ
 บ้านเลิง(หนองเงิน) หมู่ 8 แอสฟัลคอนกรีต เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,500 ได้มาตรฐาน ปลอดภัยในชีวติ
 ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย ให้ได้มาตรฐาน ตรม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด และทรัพยสิ์น

14 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่ให้มีระบบระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 250,000     250,000    ก่อสร้างรางระบาย มีระบบระบายน้ า กองช่าง
ถนนภูมิวถิี ซอย 30 แยก1 น้ าไม่ท่วมขัง กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 74 เมตร น้ าได้มาตราฐาน ที่ดีขึ้น น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านศรีบุญเรือง ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

15 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการถมดิน ขยายไหล่ทาง 4,000,000    ขยายไหล่ทางได้ การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงคอสะพาน และปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน ข้างละ 2 เมตร ยาว 1,030 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ
ถึงสามแยกมลิวรรณตัดใหม่ พร้อมบดอัดแน่น  ปลอดภัยในชีวติ
ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด และทรัพยสิ์น

16 ถมดินปรับพืน้ที่ถนนมลิวรรณสายเก่า เพือ่ให้การคมนาคมสะดวก โดยท าการถมดิน  มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 600,000     600,000    พืน้ที่ถมดินได้ การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย มีพืน้ที่จอดรถสะดวก 7,500 ตรม. มาตรฐาน และประชาชนมี

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด พืน้ที่จอดรถ
รวม    16  โครงการ  -  -  - 7,710,000 11,710,000

หน้า  5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณทีอ้งถ่ินและภมูปิญัญาของทอ้งถ่ิน

       2.2 แผนงาน  การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงร้ัวและประตูหน้า เพือ่ปรับปรุงร้ัวและประตู ปรับปรุงร้ัวและประตูร้ัว 150,000 150,000 มีร้ัวและประตูหน้าศูนย์ สภาพภูมิทัศน์บริเวณ ศูนยพ์ัฒนา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนให้มีความมั่นคง ขนาดกวา้ง 2 เมตร พัฒนาเด็กเล็กใหม่ หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล

เทศบาลเมืองวงัสะพุง แข็งแรง ยาว 31 เมตร มีความเป็นระเบียบ เมืองวงัสะพุง

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด สวยงาม ปลอดภัย

2 จดัท าปูายศูนยพ์ัฒนา เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์ จดัท าปูายศูนยพ์ัฒนา 100,000 100,000 มีปูายศูนยพ์ัฒนา เกิดความเป็นระเบียบ ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองวงัสะพุง ต าแหน่งที่ต้ังของศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็ก  จ านวน  1  ปูาย เด็กเล็ก  จ านวน  1  ปูาย สวยงามและส่ิงแวดล้อม เด็กเล็กเทศบาล

เด็กเล็ก ขนาดกวา้ง 2 เมตร น่าอยู่ เมืองวงัสะพุง

สูง 2.50 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทพืน้คอนกรีตรอบอาคาร 500,000 500,000 มีพื้นคอนกรีตรอบอาคาร สภาพภูมิทัศน์บริเวณ ศูนยพ์ัฒนา

บริเวณภายนอกอาคาร บริเวณภายนอกศูนยพ์ัฒนา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หน้าศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็กเทศบาล

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กให้เป็นระเบียบ โดยมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ เทศบาลเมืองวงัสะพุง เด็กเล็กมีความเป็น เมืองวงัสะพุง

เทศบาลเมืองวงัสะพุง สวยงาม  ปลอดภัย 600 ตารางเมตร ระเบียบ  สวยงาม  

4 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียนศูนย์ 200,000 200,000 อาคารเรียนทั้งภายใน อาคารเรียนได้รับ ศูนยพ์ัฒนา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ พัฒนาเด็กเล็กใหม่ทั้ง ภายนอกทาสีใหม่ การปรับปรุงทาสีใหม่ เด็กเล็กเทศบาล

เมืองวงัสะพุง น่าเรียน ภายในและภายนอก มีความสวยงามน่าอยู่ เมืองวงัสะพุง

มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,500 น่าเรียนมากขึ้น

ตารางเมตร

หน้า  6

    2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ปรับปรุงประตูทางเข้าออก เพือ่ให้มีทางเข้าออก ปรับปรุงประตูทางเข้าออกอาคาร 100,000 100,000 มีทางเข้าออกอาคารเรียน มีทางเข้าออกส าหรับ ศูนยพ์ัฒนา

อาคารเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก ส าหรับเด็กนักเรียนผู้ปกครอง เรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนผู้ปกครอง เด็กเล็กเทศบาล

เล็กเทศบาลเมืองวงัสะพุง ได้อยา่งปลอดภัย ขนาดกวา้ง 5.70 เมตร ได้อยา่งปลอดภัย เมืองวงัสะพุง

สูง 2.60 เมตร
จ านวน 1 แห่ง

6 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพือ่ให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปูพืน้หญ้าเทียมบริเวณ 500,000 500,000 มพีืน้หญ้าเทียมบริเวณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีสนามเด็กเล่นกลางแจง้ที่มี สนามเด็กเล่น กวา้ง 6.00 สนามเด็กเล่น มีสนามเด็กเล่นที่ปลอด เด็กเล็กเทศบาล

เทศบาลเมืองวงัสะพุง ความปลอดภัย เมตร ยาว 15.00 เมตร ภัยเหมาะสม เมืองวงัสะพุง

พร้อมปรับระดับพืน้ที่

จดัภูมิทัศน์ มีพืน้ที่ไม่น้อย

กวา่ 500 ตารางเมตร

7 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน เพือ่ความปลอดภัยของ ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน 500,000 มีร้ัวโรงเรียน มีร้ัวโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล

เทศบาลวงัสะพุง 1 นักเรียน  ครู  บุคลากร ด้านทิศตะวนัตก ด้านทิศตะวนัตก ด้านทิศตะวนัตก วงัสะพุง  1

ทางการศึกษาและทรัพยสิ์น ขนาดความยาว ขนาดความยาว ครูและนักเรียน บคุลากร

ของทางราชการ ไม่น้อยกวา่ 217 เมตร ไม่น้อยกวา่ 217 เมตร มีความปลอดภัย

8 เปล่ียนหลังคาอาคารอเนก เพือ่ให้อาคารมีสภาพที่ เปล่ียนหลังคาอาคาร 450,000 มีหลังคาอาคาร มีหลังคาอาคาร โรงเรียนเทศบาล

ประสงค์โรงเรียนเทศบาล พร้อมต่อการจดัการเรียน อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อเนกประสงค์ขนาดเล็ก วงัสะพุง  1

วงัสะพุง 1 การสอนและปูองกัน มีชั้นลอย (อาคารหลังใหม่) มีชั้นลอย (อาคารหลังใหม)่ มีชั้นลอย (อาคารหลังใหม)่

อันตรายที่เกิดกับนักเรียน ขนาดไม่น้อยกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ อยู่ในสภาพที่เหมาะต่อ

1,080 ตารางเมตร 1,080 ตารางเมตร การจัดการเรียนการสอน

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน้า  7

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ปูกระเบือ้งอาคารอเนก เพือ่ให้มีสภาพที่ ปูกระเบือ้งอาคารอเนก 350,000 มีพื้นกระเบื้องอาคาร มีพืน้กระเบือ้งอาคาร โรงเรียนเทศบาล

ประสงค์โรงเรียนเทศบาล พร้อมต่อการจดัการเรียน ประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อเนกประสงค์ขนาดเล็ก วงัสะพุง  1

วงัสะพุง 1 การสอนและปูองกัน (อาคารหลังใหม่) มีชั้นลอย(อาคารหลังใหม)่ มีชั้นลอย(อาคารหลังใหม่)

อันตรายที่เกิดกับนักเรียน ขนาดไม่น้อยกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ อยู่ในสภาพที่เหมาะต่อ

700 ตารางเมตร 700 ตารางเมตร การจัดการเรียนการสอน

10 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน 500,000 500,000 มีร้ัวโรงเรียน ครูและนักเรียน บคุลากร โรงเรียนเทศบาล

เทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุง่ไสล่ ร้ัวโรงเรียนให้เป็นระเบียบ เทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุง่ไสล่ เทศบาลวงัสะพงุ 2 บา้นบุ่งไสล่ มีความปลอดภัย วงัสะพุง  2
สวยงาม จ านวน  1  แห่ง จ านวน  1  แห่ง บ้านบุง่ไสล่

ไม่น้อยกวา่ 150 เมตร
11 วางท่อระบายน้ าถนนทางออก เพือ่แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าถนน 300,000    300,000    มีท่อระบายน้ าถนน ไม่มีน้ าท่วมขังบริเวณ โรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล บริเวณโรงเรียน ทางออกโรงเรียน ทางออกโรงเรียน โรงเรียน  ระดับน้ า วงัสะพุง  2
วงัสะพุง 2 บ้านบุง่ไสล่ เพือ่ปรับปรุงท่อระบายน้ า จ านวน  1  แห่ง ลดลงอยา่งรวดเร็ว บ้านบุง่ไสล่

ภายในโรงเรียน ความยาว 110 เมตร

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ผู้ใช้ถนนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 400,000 400,000 มีถนนคอนกรีต ประชาชนที่มาติดต่อ โรงเรียนเทศบาล

ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล สะดวกและปลอดภัยและ ทางเข้าโรงเรียน ทางเข้าโรงเรียน ราชการในโรงเรียน วงัสะพุง  2

วงัสะพุง  2 บ้านบุง่ไสล่ เป็นระเบียบในการรับส่ง จ านวน  1  แห่ง กวา้ง 6 เมตร ได้รับความสะดวก บ้านบุง่ไสล่

เด็กนักเรียน ระยะทาง 100 เมตร รวดเร็ว

13 ก่อสร้างทางเชื่อมระหวา่ง เพือ่อ านวยความสะดวก ก่อสร้างทางเชื่อม 400,000 400,000 มีทางเชื่อม มทีางเดินเชื่อมระหวา่ง โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียนโรงเรียน ให้กับครูและนักเรียนใน ระหวา่งอาคารเรียน ระหวา่งอาคารเรียน อาคารมั่นคงปลอดภัย วงัสะพุง  2

เทศบาลวงัสะพุง 2 บ้านบุง่ไสล่ การท ากิจกรรมระหวา่ง ยาว 24 เมตร บ้านบุง่ไสล่

อาคารเรียน

14 ก่อสร้างโดมคลุมลาน เพือ่ให้ครูและนักเรียนได้ใช้ ก่อสร้างโดมคลุมลาน 3,000,000 3,000,000 มีโดมคลุมลาน มีโดมคลุมลาน โรงเรียนเทศบาล

อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ส าหรับท ากิจกรรมการเรียน อเนกประสงค์ กวา้ง 20 เมตร อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ วงัสะพุง  2

วงัสะพุง  2 บ้านบุง่ไสล่ การสอนได้ตลอดทั้งวนั ยาว 35 เมตร มีพืน้ที่ มั่งคงและใช้งานได้ บ้านบุง่ไสล่

ไม่น้อยกวา่ 700  ตารางเมตร ตลอด

หน้า  8

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ก่อสร้างปูายโรงเรียน เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างปูายโรงเรียน 150,000 150,000 มีปูายโรงเรียน เกิดความเป็นระเบียบ โรงเรียนเทศบาล

เทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล ต าแหน่งที่ต้ังของโรงเรียน เทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล เทศบาลวังสะพงุ 3 อนุบาล สวยงามและส่ิงแวดล้อม วังสะพุง 3 อนุบาล

เทศบาลวงัสะพุง 3 อนุบาล มีขนาดกวา้ง 6 เมตร จ านวน  1  ปูาย น่าอยู่

สูง 2.5  เมตร

ตัวอักษรภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษท าด้วยโลหะ
รวม    15   โครงการ  -  -  - 6,300,000 7,600,000

หน้า  9

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1  การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

    3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.1  แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื เพือ่ด าเนินการตาม มีการด าเนินการตาม 50,000    มีการด าเนินกิจกรรม มีศูนยอ์นุรักษ์พันธุกรรม ส านักปลัด
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ โครงการอนุรักษ์ สนองพระราชด าริ เพือ่เป็นแหล่งอนุรักษ์

รัตนราชสุดาฯ พนัธกุรรมพชืสนอง รักษาสมบัติของแผ่นดิน

พระราชด าริ

รวม 1 โครงการ  -  - - 50,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน้า  10



ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1  การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

    3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.2  แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศีลธรรมก าจดัขยะ เพือ่ลดปริมาณขยะ จดักจิกรรมเดินไปเกบ็ขยะไป 150,000       สภาพแวดล้อมในเขต ท าให้บริเวณในเขต กองสาธารณสุขฯ

ในหมู่บ้าน (Pick And Walk) เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง

ดีขึ้น สะอาด เรียบรอย

2 โครงการจดัการลดปริมาณ เพือ่ลดปริมาณขยะ 2 ต าบล 9 หมู่บา้น ในเขต 250,000    250,000       ร้อยละ 80 ของขยะ ปริมาณขยะอนิทรีย์ กองสาธารณสุขฯ

ขยะอนิทรียใ์นเขตเทศบาล อนิทรีย์ เทศบาลเมืองวงัสะพงุ อนิทรียใ์นเขตเทศบาล ลดลง กรมส่งเสริมฯ

เมืองวงัสะพงุ เมืองวังสะพงุน ามาใช้

ประโยชน์

3 โครงการจา้งเหมาลอกท่อ เพือ่ใหร้ะบายน้ าได้ดีขึน้ จา้งแรงงานคนในหมู่บา้นในเขต 500,000       ร้อยละ 100 ของท่อ ท าให้น้ าไม่ท่วมขงั กองสาธารณสุขฯ

ระบายน้ าตามถนนสายต่างๆ ปอูงกนัน้ าทวม เทศบาลเมืองวงัสะพงุ ระบายน้ าในชุมชนไม่ และระบายได้ดีขึ้น

ในเขตเทศบาลเมืองวงัสะพงุ อดุตันระบายน้ าได้ดี

4 ปรับปรุงภมูิทัศน์ เพือ่ความสวยงาม โดยท าการ ก่อสร้างและปรับปรุง 300,000       กอ่สร้างปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง
บริเวณวงเวยีนศาลปูุ-ยา่ เปน็ระเบยีบ ภูมิทัศน์โดยรอบ  มีขนาดพืน้ที่ ภูมิทัศน์ 100 บริเวณวงเวียน

ไม่น้อยกวา่ 100 ตารางเมตร ตาม ตารางเมตร ได้ ให้ดูสวยงาม

แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด มาตรฐาน

5 ปรับปรุงภมูิทัศน์ เพือ่ความสวยงาม โดยท าการ ก่อสร้างและปรับปรุง 500,000       กอ่สร้างปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง
บริเวณวงเวยีน เปน็ระเบยีบ ภูมิทัศน์โดยรอบ  มีขนาดพืน้ที่ ภูมิทัศน์ 225 บริเวณวงเวียน

หน้าโรงเรียนชุมชนวงัสะพงุ ไม่น้อยกวา่ 225 ตารางเมตร ตาม ตารางเมตร ได้ ให้ดูสวยงาม

แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด มาตรฐาน

6 ปรับปรุงรางระบายน้ า รอบ เพือ่ใหร้ะบายน้ าได้ดีขึน้ ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก รอบ 500,000     500,000       ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก ท าให้ระบายน้ าได้ดี กองสาธารณสุขฯ

ตลาดเทศบาลเมืองวงัสะพุง ปอูงกนัน้ าทวม ตลาดเทศบาลเมืองวงัสะพุง โดยรอบตลาดเทศบาลเมือง ไม่มีส่ิงกดีขวาง

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ได้มาตรฐาน ไม่เกดิกล่ินเหม็น

หน้า  11

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ โดยท าการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,000,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง
บริเวณริมตล่ิงบ้านเลิง ที่สวยงาม มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  4,000  ตารางเมตร 4,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง

ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ โดยท าการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000       ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง
บริเวณริมตล่ิงแม่น้ าเลย ที่สวยงาม มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  2,000  ตารางเมตร 2,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง

บ้านบุง่ไสล่ ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์พืน้ที่สวน เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ โดยท าการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000       ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง
สาธารณะ  เลย-ลัด ที่สวยงาม มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  2,000  ตารางเมตร 2,000  ตารางเมตร บริเวณสวนสาธารณะ

บ้านน้อยนา ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมตล่ิง เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ โดยท าการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000       ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง
แม่น้ าเลย บ้านปากเปุง ที่สวยงาม มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  2,000  ตารางเมตร 2,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง

ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมตล่ิง เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ โดยท าการถมดินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,000,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง
แม่น้ าเลย  (เลยหลง) ที่สวยงาม มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  4,000  ตารางเมตร 4,000  ตารางเมตร บริเวณริมตล่ิง

ได้มาตรฐาน ให้ดูสวยงาม

รวม 11 โครงการ  -  - 750,000 5,700,000  -  -  -

หน้า  12

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัด ที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัด ที ่3 การพัฒนาเมอืง การบริหารจัดการทีด่ ีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน

     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ ีและบริการสาธารณะ
          4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
จดัเก็บรายได้  มีฐานข้อมูลใน
การจดัเก็บภาษีที่แน่นอน
สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็วและน า
ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน
และพัฒนาท้องถิ่นให้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

จ านวนแปลงที่ดินในเขตเทศบาลทั้งหมด 
4,652 แปลง  เจา้ของที่ดิน จ านวน 
3,080 แปลง  แปลงที่ดินที่จดัเก็บภาษี 
1,777 แปลง

 -  -  - 100,000 ส ารวจเก็บข้อมูล
ตามแบบส ารวจไม่
น้อยกวา่ 4,652 
แปลง

-จัดเก็บรายได้อย่าง
ครบถ้วน  เปน็ธรรม
แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อย่างแท้จริง  และ
สามารถน าข้อมูลไปใช้
ในการบริหารงานและ
พฒันาท้องถิ่นได้

กองคลัง

2 จดัท าปูายประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธข์้อมูล ขนาดปาูยไม่น้อยกวา่ 7,000,000    ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับทราบ กองวชิาการฯ

LED Full color outdoor ข่าวสารของเทศบาลเมือง 11.50x3.80 เมตร ความ พงึพอใจในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารประชา

วงัสะพงุ ละเอยีดไม่น้อยกว่า1,152x384 ข้อมูลข่าวสารของ สัมพนัธข์องเทศบาล

 Pixels  Pitch 10 มม. เทศบาลเมืองวงัสะพงุ เมืองวงัสะพงุ

แสดงผล 281.4 ล้านล้านเฉดสี

LED Lamp 1R1G1B พร้อม 

software บริเวณส่ีแยก

วงัสะพงุ

หน้า  13

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 จดัท าปูายประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธข์้อมูล ขนาดปาูยไม่น้อยกวา่ 2,500,000    ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับทราบ กองวชิาการฯ

LED Full color outdoor ข่าวสารของเทศบาลเมือง 3.80x2.80 เมตร ความ พึงพอใจในการรับรู้ ขอ้มูลขา่วสารประชา

วงัสะพงุ ละเอียดไม่น้อยกวา่ 384 x288 ขอ้มูลขา่วสารของ สัมพันธ์ของเทศบาล

Pixels  Pitch 10 มม. เทศบาลเมืองวังสะพุง เมืองวังสะพุง

แสดงผล 281.4 ล้านล้านเฉดสี

LED Lamp 1R1G1B พร้อม 

software บริเวณส่ีแยกวงัสะพงุ

4 ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร เพือ่เป็นสถานที่ในการปฏิบัติ ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร 500,000    อาคารส านกังาน(หลังใหม)่ มีสถานที่ในการปฏิบัติ ส านักปลัด
ส านักงานเทศบาล (หลังใหม่) งานที่ปลอดภัย และพร้อมให้ ขนาด กวา้ง 5.0 เมตร  ยาว มีความปลอดภัย งานทีป่ลอดภยั และพร้อมให้

หมู่ 5 ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง บริการประชาชน 10.0 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย บริการประชาชน

จ.เลย ไม่น้อยกวา่ 50 ตารางเมตร

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน จดักิจกรรมส่งเสริม 500,000     ปรับปรุงพืน้ที่ภูมิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด
"แวะวงั  ก่อนเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลาดเทศบาลมีตลาด 

ตลาดเส้นถนนมลิวรรณ เมืองวงัสะพุงสร้างรายได้ ตลาดเส้นถนนมลิวรรณ เส้นถนนมลิวรรณ เพิม่รายได้มีเอกลักษณ์

แยกหน้ารร.ชุมชนวงัสะพงุ และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ แยกหน้ารร.ชุมชนวงัสะพงุ แยกหน้ารร.ชุมชน ของเมืองวังสะพุง

เทศบาลเมืองวงัสะพุง วังสะพุง

6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน จดักิจกรรมส่งเสริม 500,000     ปรับปรุงพืน้ที่ ภูมิทัศน์ให้มีนักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด
"แวะวงั  ก่อนเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว บริเวณ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลมีตลาด 

ริมตล่ิงแม่น้ าเลยบ้านบุง่ไสล่ เมืองวงัสะพุงสร้างรายได้ ริมตล่ิงแม่น้ าเลยบ้านบุง่ไสล่ บริเวณริมตล่ิงแม่น้ าเลย เพิม่รายได้มีเอกลักษณ์

และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ บ้านบุง่ไสล่ ของเมืองวังสะพุง

เทศบาลเมืองวงัสะพุง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน จดักิจกรรมส่งเสริม 500,000     ปรับปรุงพืน้ที่ ภมูิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด
"แวะวงั  ก่อนเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว เปน็แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลมีตลาด 

ริมตล่ิงแม่น้ าเลยบ้าน เมืองวงัสะพุงสร้างรายได้ ริมตล่ิงแม่น้ าเลยบ้าน บริเวณริมตล่ิงแม่น้ าเลย เพิม่รายได้มีเอกลักษณ์

ศรีบุญเรือง และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ ศรีบุญเรือง บา้นศรีบญุเรือง ของเมืองวังสะพุง

เทศบาลเมืองวงัสะพุง
8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน จดักิจกรรมส่งเสริม 500,000     ปรับปรุงพืน้ที่ ภมูิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด

"แวะวงั  ก่อนเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว เปน็แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลมีตลาด 

ร้านค้าร้านอาหาร เมืองวงัสะพุงสร้างรายได้ ร้านค้าร้านอาหาร ร้านค้าร้านอาหาร เพิม่รายได้มีเอกลักษณ์

วสิหกิจ ชุมชน และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ วสิหกิจ ชุมชน วิสหกจิ ชุมชน ของเมืองวังสะพุง

เทศบาลเมืองวงัสะพุง

9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน จดักิจกรรมส่งเสริม 2,000,000      ปรับปรุงพืน้ที่ ภมูิทัศน์ให้ มีนักท่องเที่ยวในเขต ส านักปลัด
"แวะวงั  ก่อนเลย" การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล การท่องเที่ยว (เงินอดุหนุน) เปน็แหล่งท่องเที่ยว ตลาด เทศบาลมีตลาด กรมส่งเสริมฯ

เมืองวงัสะพุงสร้างรายได้ กิจกรรม มาวงั มาชม เส้นถนนมลิวรรณ เพิม่รายได้มีเอกลักษณ์  จงัหวดัเลย
และสร้างเอกลักษณ์ให้กับ กิจกรรม มาวงั มาชิม แยกหน้ารร.ชุมชน ของเมืองวังสะพุง

เทศบาลเมืองวงัสะพุง กิจกรรม มาวงั มาช๊อป วังสะพุงริมตล่ิงแม่น้ าเลย

กิจกรรม มาวงั มาแช๊ะ บา้นบุง่ไสล่ริมตล่ิง

ถนนอาหารของดี แม่น้ าเลยบา้นศรีบญุเรือง 

เมืองเซไล ร้านค้าร้านอาหาร 

วิสหกจิ ชุมชน

รวม 9 โครงการ  -  - 14,100,000  -  -  -
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ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ ีและบริการสาธารณะ
         4.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมสยบผู้ปุวย เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรม 100,000 100,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ มีผู้ที่มีความรู้และทักษะ ส านักปลัด
คลุ้มคล่ังด้วยไม้ง่าม มีความรู้และทักษะ จ านวน 100 คน ทักษะการใช้ไม้ง่ามในการ สามารถใช้ไม้ง่ามในการ

ในการระงับเหตุคนคลุ้มคล่ัง สยบคนคลุ้มคล่ังได้ สยบคนคลุ้มคล่ังได้ทุกชมุชน

ลดปญัหาการเกดิอาชญากรรม

ในชุมชนได้

2 โครงการมีภยั มีเรา เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยัในชุมชน

จัดหน่วยออกใหค้วามรู้ และสาธติการระงับ
อัคคีภยั และการรับมือ   สาธารณภยัต่างๆ 
ในชุมชน

60,000 60,000 ผู้เข้าอบรมมีความ
พงึพอใจ ร้อยละ 90

ประชาชนเกิดทักษะ
การเอาชีวติรอดจาก
ภยัพบิติั

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมระบบบญัชาการเหตุการณ์ เพือ่พฒันาระบบบริหารจัดการ 
ด้านสาธารณภยั         ใหม้ี
ประสิทธภิาพ

จัดฝึกอบรมพนักงานเทศบาล/ สมาชิกสภา
เทศบาล

50,000 50,000 พนักงานเทศบาลมี
ส่วนร่วมจัดการภยั 
100 %

เทศบาลเกิดการ
บริหารจัดการสา
ธารณภยัอย่างเปน็
ระบบ

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

เพือ่พฒันาระบบปฏบิติัการ ด้าน
สาธารณภยัใหม้ีประสิทธภิาพ

จัดฝึกซ้อมแผนใหก้ับพนักงานเทศบาล และ
หน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้
ภยัพบิติั

100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  
มีความพงึพอใจ  
ร้อยละ 90

ผู้เข้าร่วมซ้อมแผนเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล
 และมีความเข้าใจการ
ตอบโต้ภยัตามแผน

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันและระงับ
อัคคีภยัในส านักงานเทศบาลเมืองวงัสะพงุ

เพือ่ส่งเสริมความปลอดภยัตาม
กลไกประชารัฐ ในเร่ืองของการ
สร้างจิตส านึกตามนโยบาย
กระทรวง มหาดไทย และ
แบบอย่างวฒันธรรมในองค์กรที่ดี
 ต่อหน่วยงานข้างเคียง

จัดฝึกอบรมใหพ้นักงานเทศบาล 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมมีความ
พงึพอใจ ร้อยละ 85

ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจการตอบสนอง
อัคคีภยัอย่างถูกต้อง

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันและระงับ
อัคคีภยัในสถานศึกษา

เพือ่ส่งเสริมความปลอดภยัตาม
กลไกประชารัฐ ในเร่ืองของการ
สร้างจิตส านึกตามนโยบาย
กระทรวง มหาดไทย และสร้าง
หลักความปลอดภยัใหก้ับนักเรียน
 และเยาวชน

จัดฝึกอบรมใหน้ักเรียนในสถานศึกษาเขต
เทศบาล

30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมมีความ
พงึพอใจ ร้อยละ 90

ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจการตอบสนอง
อัคคีภยัอย่างถูกต้อง

ส านักปลัด

7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการภยัพบิติั
ในชุมชน

จัดฝึกอบรมใหก้ับประธานชุมชน และ
ประชาชนในชุมชน

30,000 30,000 ประชาชนเข้าใจการ
จัดการภยัมากขึ้น

ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจการจัดการและ
ตอบโต้ภยัพบิติั

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครปอูงกันภยั
 ฝุายพลเรือน

เพือ่เพิม่จ านวนสมาชิก อปพร.ให้
ถึงร้อยละ 2 ของจ านวนประชากร

จัดฝึกอบรมประชาชนที่สมัครเปน็ สมาชิก 
อปพร.

200,000 200,000 ผู้เข้าอบรมมีความ
พงึพอใจ ร้อยละ 90

ผู้เข้าอบรมมีทักษะ
การปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัด

9 โครงการคนดี ศรีวงั เพือ่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเยาวชนในการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด 30,000 30,000 ปญัหายาเสพติดลดลง ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้
ถึงภยัยาเสพติดและ
ร่วมเฝูาระวงั

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการขับขี่ปลอดภยั เพือ่ใหค้วามรู้กฎ และวนิัยจราจร
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

อบรมการขับขี่ปลอดภยั 30,000 30,000 ปญัหาข้อบกพร่อง
วนิัยจราจรลดลง

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เร่ืองกฎ
จราจร

ส านักปลัด

11 โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภยัพบิติั เพือ่ทบทวนความรู้ใหก้ับจิตอาสา
ภยัพบิติั

จัดฝึกอบรมจิตอาสาภยัพบิติั 200,000 ผู้อบรมมีทักษะ
เพิม่ขึ้น

ผู้อบรมมีทักษะเพิม่ขึ้น ส านักปลัด

12 ติดต้ังเสาอากาศสัญญาณ เพือ่รับ-ส่งสัญญาณวทิยุส่ือสาร ก่อสร้างเสาอากาศและ 134,000 เสาอากาศและระบบ การรับ-ส่งสัญญาณวทิยุ ส านักปลัด

วิทยุส่ือสาร ท าใหก้ารส่ือสารสะดวก ระบบล่อฟูา พร้อมระบบ ล่อฟูา พร้อมระบบ ส่ือสารสะดวกมากขึ้น

มากขึ้น สายอากาศและสายน า สายอากาศและสายน า

สัญญาณ  ความสูง สัญญาณได้มาตรฐาน

ไม่น้อยกวา่  24  เมตร

13 โครงการรักษาความสงบเรียบ เพือ่เพิม่พนูประสิทธภิาพ ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 50,000 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้น าหมู่บา้น/ชุมชนและ ส านักปลัด
ร้อยการส่งเสริมและสนับสนุน ของราษฎรด้านการรักษา ในพืน้ที่จงัหวดัเลย (เงินอุดหนุน) สามารถปฏบิติัภารกิจ ประชาชนสามารถ

ปฏบิติั
ที่ท าการ

การปอูงกันและรักษาความ ความปลอดภยัในหมู่บา้น ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

หน้าที่ดูแลรักษาความ ปกครอง
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ประชาชนมีความปรองดอง สงบเรียบร้อยได้อย่างมี จงัหวดัเลย
การแก้ไขปญัหายาเสพติดและ สมานฉันท์มีความสามัคคีเปน็ ประสิทธภิาพ และ

ส่งเสริมประชาธปิไตยความ อันหนึ่งอันเดียวกัน หมูบ่้าน/ชุมชนมีความ
เสมอภาคและสิทธเิสรีภาพ ปลอดภยั

ของประชาชน

รวม 13 โครงการ  - 660,000 1,044,000  -  -  -

หน้า  18

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาเมอืง  การบริหารจัดการทีด่ ี และการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน

     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ ีและบริการสาธารณะ
         4.5  แผนงาน เคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนการไฟฟูาส่วน เพือ่ให้ประชาชนมีความ อุดหนุนการไฟฟูาส่วน 20,000 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน ประชาชนมีความ กองช่าง
ภูมิภาคสาขาวงัสะพุงเพือ่ ปลอดภัยในชีวติและ ภูมิภาคสาขาวงัสะพุง ภมูภิาคสาขาวงัสะพุง ปลอดภัยในชีวติและ

ขยายเขตไฟฟูาในเขต ทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น

เทศบาลเมืองวงัสะพุง

รวม 1 โครงการ  -  - - 20,000  -  -  -

หน้า  19

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาเมอืง  การบริหารจัดการทีด่ ี และการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน

     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ ีและบริการสาธารณะ
         4.9  แผนงาน  การพาณชิย์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจดัการสถาน เพือ่บริหารจดัการสถาน จดัหาบุคลากรหรือ 8,000,000 เทศบาลวังสะพุงมี ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักปลัด
ธนานุบาลเทศบาลเมือง ธนานุบาลเทศบาลเมือง เจา้หน้าที่ในการบริหาร รายได้เพิ่มชึ้น ในการใช้บริการ

วงัสะพุง วงัสะพุง จดัการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองวงัสะพุง

และเป็นค่าด าเนินการ มีรายได้เพิม่ขึ้น

จดัการสถานธนานุบาล
รวม 1 โครงการ  -  - - 8,000,000  -  -  -

หน้า  20

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่7  การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชพีและรายได้
    5.  ยทุธศาสตร์ดา้นภาคประชาสังคม ความเขม้แขง็ในชมุชน และการมสี่วนร่วม 
        5.2 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา  -เพือ่ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม จดัอบรมกลุ่มอาชีพใน 80,000 80,000  -อบรมกลุ่มอาชีพ 1 คร้ัง กลุ่มอาชีพชุมชนได้มาตรฐาน กองสวสัดิการฯ

ศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชน อาชีพชุมชนให้ได้มาตรฐาน ชุมชน จ านวน 1 คร้ัง  -กลุ่มอาชีพผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

เพือ่ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ ได้มาตรฐานทุกกลุ่ม เพิม่มากขึ้น ชุมชนมีรายได้

หลากหลาย เพิม่มากขึ้น เพือ่ให้ กลุ่มอาชีพมีรายได้ เพิม่มากขึ้น
ชุมชนมีรายได้เพิม่มากขึ้น

2 โครงการส่งเสริมหลักสูตรผูกผ้า  -เพือ่พัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 55,000 55,000 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวสัดิการฯ
และจดัดอกไม้ในงานพิธต่ีางๆ สตรี ผู้สูงอาย ุมีอาชีพมีรายได้ เมืองวงัสะพุง ผู้สูงอาย ุ จ านวน 1 คร้ัง มีอาชีพมีรายได้เสริมและ

เสริมและใช้เวลาวา่งให้เกิด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์
3 โครงการส่งเสริมอาชีพ  -เพือ่พัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 55,000 55,000 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กองสวสัดิการฯ

ท าดอกไม้จนัทน์ สตรี ผู้สูงอาย ุมีอาชีพมีรายได้ เมืองวงัสะพุง ผู้สูงอาย ุ จ านวน 1 คร้ัง มีอาชีพมีรายได้เสริมและ

เสริมและใช้เวลาวา่งให้เกิด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์

4 โครงการอบรมฝึกอาชีพ  -เพือ่ส่งแสริมอาชีพ สร้างงาน ประชาชนในเขตเทศบาล 170,000 มีประชาชน การพัฒนาอาชีพ กองสวสัดิการฯ
สารพัดช่าง สร้างรายได้ เพิม่โอกาสและ เมืองวงัสะพุง เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบอาชีพ
(หลักสูตรระยะส้ัน) ทางเลือกในการประกอบอาชีพ จ านวน 80 คน สร้างงานสร้างรายได้

ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การท างาน
ด้านวชิาชีพจริง

5 โครงการอบรมฝึกอาชีพหลัก  -เพือ่ส่งแสริมอาชีพ สร้างงาน ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 มีประชาชน การพัฒนาอาชีพ กองสวสัดิการฯ
สูตรขนมไทย สร้างรายได้ เพิม่โอกาสและ เมืองวงัสะพุง เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบอาชีพ

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ จ านวน 40 คน สร้างงานสร้างรายได้
ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การท างาน
ด้านวชิาชีพจริง

หน้า  21

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการจดัอบรมบัญชี  -เพือ่ให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจ ครัวเรือนในเขตเทศบาล 50,000 จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง จัดท าบญัชีครัวเรือน กองสวสัดิการฯ

ครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจ ในการจดัท าบัญชีครัวเรือน เมืองวงัสะพุง และมีผู้เข้าร่วม  80 คน ลดรายจ่าย

พอเพียง ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถจดัสรรรายได้ค่าใช้จา่ย
ได้อยา่งถูกต้องและมีประสิทธิ
ภาพ

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  -เพิม่พืน้ที่สร้างสรรค์ให้เด็ก  เยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต 50,000 จัดกิจกรรมเพือ่ใหเ้ด็ก พืน้ที่สร้างสรรค์ส าหรับ กองสวสัดิการฯ
เพือ่เด็กและเยาวชน ได้ท ากิจกรรม เพือ่ส่งเสริม เทศบาลเมือวงัสะพุง และเยาวชนเข้าร่วม เด็ก เยาวชนกจิกรรมในการ

กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ จ านวน 1 คร้ัง ใช้เวลาวา่งให้เกดิประโยน์

ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และมีผู้เขา้ร่วม 100 คน

8 โครงการส่งเสริมปลูกผัก เพือ่ให้มีพืชผักที่ปลอดสารพิษ ประชาชนในเขต 20,000     ส่งเสริมใหม้ีความรู้ ประชาชนมีพชืผัก กองสวสัดิการฯ
สวนครัว บริโภคในครัวเรือนมีอาหาร เทศบาลเมืองวงัสะพุง จ านวน  1  คร้ัง เพยีงพอต่อการ

ที่ผลิตขึ้นเองท าให้ประหยดั ปฏบิติัจริง บริโภคในครัวเรือน

ค่าใช้จา่ย เกิดความสามัคคี

ในชุมชนได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพือ่เป็นศูนยร์วมให้วยัรุ่นและ เด็กและเยาวชนในเขต 100,000    100,000     จัดต้ังชมรม มีศูนย์รวมใหว้ยัรุ่นและ กองสวสัดิการฯ
TO BE NUMBER ONE เยาวชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม เทศบาลเมืองวงัสะพุง TO BE NUMBER ONE เยาวชนรวมกลุ่มกันท า

ที่สนใจสร้างสรรค์และเกิดสุข ในเขตเทศบาลเมือง กิจกรรมที่สนใจสร้าง

วงัสะพงุ สรรค์และเกิดสุข

10 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ เพือ่ส่งแสริมอาชีพ สร้างงาน ประชาชนในเขต 50,000     ส่งเสริมใหม้ีความรู้ การพฒันาอาชีพ กองสวสัดิการฯ
การท าปุย๋ชีวภาพ สร้างรายได้ เพิม่โอกาสและ เทศบาลเมืองวงัสะพุง จ านวน  1  คร้ัง ประกอบอาชีพ

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ปฏบิติัจริง สร้างงานสร้างรายได้

ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การท างาน
ด้านวชิาชีพจริง

รวม 10 โครงการ  -  - 290,000 680,000  -  -  -

หน้า  22

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณทีอ้งถ่ิน และภมูปิญัญาของทอ้งถ่ิน
    5.  ยทุธศาสตร์ดา้นภาคประชาสังคม ความเขม้แขง็ในชมุชน และการมสี่วนร่วม 
        5.3  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผู้รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการงานประเพณีงาน เพือ่ส่งเสริมฟืน้ฟูอนุรักษ์ไว้ ประชาชนและเยาวชน  -  -  - - 20,000 ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนและ

เยาวชน
กองการศึกษา

ดอกฝูายบานสืบสานวฒันธรรมไทเลย ซ่ึงวฒันธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยูก่ับวถิีชีวติคนเมืองเลย  
เพือ่สร้างจติส านึกที่ดีให้กับ
เยาวชนและประชาชนได้รู้จกั
และหวงแหนขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาชาวบ้าน

เข้าร่วมกิจกรรมอยา่งน้อย 5,000 คน (เงินอดุหนุน) จดักิจกรรมและ
ออก ร้านแสดง
สินค้าเพิม่มากขึ้น
และประชาชน/
ชุมชนมีรายได้เพิม่
มากขึ้น

ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีดอกฝูาย
บานสืบสาน
วฒันธรรมไทเลย
และท าให้
ประชาชน/ขุมขนมี
รายได้เพิม่มากขึ้น
เกิดการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อยา่งมั่ง
คงยัง่ยนื

(อ าเภอวังสะพงุ)

รวม 1 โครงการ  -  -  - 20,000

หน้า  23

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั



ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดบัสู่สากล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อยา่งยัง่ยนื

     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทีด่ ีและบริการสาธารณะ
หน่วยงาน

ประเภท 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 127,600           ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 28,000            ส านักปลัด

(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

ธนัวาคม 2563)

84,000            ส านักปลัด

ครุภัณฑ์โรงงาน 10,000            ส านักปลัด

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500            9,500              กองการศึกษา
1)เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย ศพด.
2)เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่

1.4 แรงม้า 3)ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่น้อยกวา่30 ซีซี  4)พร้อมใบมีด

ธนัวาคม 2563)

1.ซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์บาร์ 12 นิ้ว

จ านวน 2 เคร่ือง

หน้า  24

ประจ าที่ ขนาด 10 วตัต์

จ านวน 1 เคร่ือง

2.เคร่ืองรับส่งวทิยุชนิด

มือถือ ขนาด 5 วตัต์

จ านวน 7 เคร่ือง

(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

งบประมาณเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1.จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าดีเซล 4 นิ้ว

จ านวน 2 เคร่ือง

(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

ธนัวาคม 2563)

1.เคร่ืองรับส่งวทิยุชนิด

บัญชคีรภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564

เทศบาลเมอืงวังสะพุง

ที่ แผนงาน หมวด

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน
ประเภท 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่ง 100,000            กองการศึกษา

ส าหรับนักเรียนอนุบาล ทว 3
จ านวน  20  ชุด

โต๊ะขนาด 60 x120x55 ซม.

ม้านั่งขนาด 30x57x35 ซม.

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ ติดต้ังเคร่ืองน าทาง GPS 15,000            15,000              กองสาธารณสุขฯ

ขนส่ง รถบรรทุกน้ า  10 ล้อ

ตามประกาศกรมการขนส่ง

ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 120,000              กองสาธารณสุขฯ

จ านวน  2  เคร่ือง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 38,000                กองสาธารณสุขฯ

จ านวน  4  เคร่ือง

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ รถจกัยานยนต์  44,400                กองสาธารณสุขฯ

ขนส่ง ขนาด  110 ซีซี

4 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถตักหน้าขุดหลัง  3,520,000            กองช่าง
ชนิดล้อยาง ขับเคล่ือน 4 ล้อ

เคร่ืองอดัอากาศ 66,000                กองช่าง
ขนาด 300 ลิตรต่อนาที

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ 170,000              กองช่าง
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า

15.5  แรงม้า

ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสับบดไม้ 78,000                กองช่าง
ก าลังการผลิต1-1.2 ตัน/ชม.

(ราคาตามท้องตลาด)

ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก าลังกาย  99,000                กองช่าง

(ราคาตามท้องตลาด)

24,500 4,509,500          

หน้า  25

ที่ แผนงาน หมวด
เปา้หมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

รวม

จ านวน  1  ชุด


