
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2       25,000,000   3        25,500,000       63      192,659,000     2        25,000,000       2        25,000,000       72      293,159,000     

     1.2 แผนงานงบกลาง 1       200,000       1        200,000           1        200,000           1        200,000           1        200,000           5        1,000,000         

     1.3 แผนงานการพาณิชย์        3       507,500       3        507,500           3        507,500           3        507,500           3        507,500           15      2,537,500         

รวม 6       25,707,500  7       26,207,500      67      193,366,500     6       25,707,500      6       25,707,500      92      270,989,000     

2. ยุทธศำสตร์สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมท่ีดีให้แก่ประชำชน

     2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6       680,000       7        830,000           7        760,000           6        680,000           8        910,000           34      3,860,000         

     2.2  แผนงานสาธารณสุข 13     1,474,850    13      1,474,850         13      1,504,850         13      1,504,850         13      1,504,850         65      7,464,250         

     2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10     11,950,000   10      11,950,000       10      11,950,000       10      11,950,000       10      11,950,000       50      59,750,000       

     2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7       6,130,000    7        6,130,000         7        6,130,000         7        6,130,000         7        6,130,000         35      30,650,000       

     2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 13     14,460,000   14      14,360,000       20      986,410,000     19      54,410,000       15      14,410,000       81      1,084,050,000   

     2.6 แผนงานงบกลาง 4       31,290,000   4        32,490,000       4        33,790,000       4        34,990,000       4        36,290,000       20      168,850,000     

รวม 53     65,984,850   55      67,234,850      61      1,040,544,850  59      109,664,850     57      71,194,850      285    1,283,429,400  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2564

เทศบำลเมืองลพบุรี

ปี 2565

แบบ ผ. 01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2564 ปี 2565

3. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ

     3.1  แผนงานการศึกษา 15     76,750,000   17      100,250,000     32      111,530,000     15      94,750,000       15      94,770,000       94      478,050,000     

รวม 15     76,750,000  17      100,250,000     32      111,530,000     15      94,750,000      15      94,770,000      94      383,280,000     

4. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรเทศบำลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

     4.1  แผนงานบบริหารงานท่ัวไป 7       6,802,000    8        7,730,000         15      23,280,000       10      12,230,000       8        12,230,000       48      62,272,000       

     4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน -    -             -     -                  1        500,000           -     -                  -     -                  1        500,000           

     4.3 แผนงานสาธารณสุข -    -             3        3,300,000         7        12,675,000       -     -                  -     -                  10      15,975,000       

     4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3       720,000       3        720,000           3        720,000           3        720,000           3        720,000           15      3,600,000         

     4.5 แผนงานการพาณิชย์ -    70,000         2        70,000             2        70,000             2        70,000             2        70,000             8        350,000           

รวม 10     7,592,000    16      11,820,000      28      37,245,000      15      13,020,000      13      13,020,000      82      69,677,000      

รวมท้ังส้ิน 84     176,034,350 95      205,512,350     188    1,382,686,350  95      243,142,350     91      204,692,350     553    2,212,067,750  



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2564 ปี 2565

176,034,350 205,512,350     1,382,686,350   243,142,350     204,692,350     

-             1,160,419,350   418,986,350     237,773,350     209,223,350     









                        2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  บริหารจัดการด้านท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบ- - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 10,000,000  10,000,000   10,000,000    10,000,000   10,000,000   - จ านวนพ้ืนท่ีของ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ถนน ทางเท้า ท่อระบาย ร้อยและสวยงามของบ้านเมือง - ก่อสร้างท่อระบายน้ า (งบเทศบาล) ถนน ท่อระบายน้ า และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

และบ่อพัก - เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา - ก่อสร้างบ่อพัก ทางเท้าและบ่อพัก - บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ

ได้สะดวก - ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ เรียบร้อยและสวยงามมาก

พลาสติก ย่ิงข้ึน

2 โครงการปรับปรุงระบบ - เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา - ก่อสร้างปรับปรุงระบบสา- 15,000,000  15,000,000   15,000,000    15,000,000   15,000,000   - ประชาชนพึงพอใจ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

สาธารณูปโภคและ สะดวก ธารณูปโภคและสาธารณูปการ              (งบเทศบาล) ในการปรับปรุงระบบ และปลอดภัยมากข้ึน

สาธารณูปการชุมชน - เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง และภูมิทัศน์ชุมชนต่างๆ สาธารณูปโภคฯ ท่ี - สภาพแวดล้อมภายในชุมชน

ในเขตเทศบาลเมือง ภายในชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้รับการปรับปรุงให้สะอาด

ลพบุรี - เพ่ือให้ชุมชนมีภูมิทัศน์และ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 สวยงามน่าอยู่

ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีน่าอยู่

อาศัย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองลพบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
(KPI) รับผิดชอบ

เป้าหมาย

แบบ ผ. 02



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา - ก่อสร้างบ่อพักรับน้ า จ านวน -            -              500,000        -              -              - ปัญหาน้ าท่วมขัง - ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณชุมชน ส านักการช่าง

รางยูระบายน้ าริมถนน น้ าท่วมขังบริเวณชุมชน 18 บ่อ (งบเทศบาล) ลดลง ลดลง

เนินบ้านป้อม -วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3 ขนาด - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

0.30 ม. พร้อมบ่อพักรับน้ า ความยาว ของประชาชน

ประมาณ 151.50 ม.

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -            -              500,000        -              -              - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม น้ าท่วมขัง กว้างประมาณ 3.60 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ความสะดวกใน ในการเดินทาง

รางระบายน้ าซอยนเรศวร -เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป-มา ประมาณ 35.00 เมตร หนา การเดินทาง - ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณชุมชน

3 แยก 1 ซ้าย ได้สะดวกย่ิงข้ึน เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี ลดลง

ไม่น้อยกว่า 126.00 ตร.ม.

- ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว

ประมาณ 70.00 เมตร

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ - ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. พ้ืนท่ี -            -              500,000        -              -              - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก สะพานท่ีช ารุดให้มีสภาพดีข้ึน ประมาณ 20.00 ตารางเมตร (งบเทศบาล) ความสะดวกใน ในการเดินทาง

คอนกรีตสะพานเทศบาลฯ -เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป-มา - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การเดินทาง

ได้สะดวกย่ิงข้ึน กว้างประมาณ 14.00-32.50 เมตร

ยาวประมาณ 63.00 เมตร หนาเฉล่ีย

0.05 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,288 ตาราเมตร

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาส-



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ติก กว้าง 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงทางเท้าท่ีช ารุด -ก่อสร้างทางเดินเท้า กว้างประมาณ -            -              2,500,000     -              -              - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ทางเดินเท้าถนนสรศักด์ิ ให้มีสภาพดีข้ึน 1.00-2.00 ม. ยาวประมาณ 930.00 (งบเทศบาล) ความสะดวกใน ในการเดินทาง

- เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป-มา ม. พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง การเดินทาง

ได้สะดวกย่ิงข้ึน สว่างและทางเดินผู้พิการ

7 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            500,000       -              -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

(ช่วงถนนประตูชัย- ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

ถนนเพทราชา) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ต้น



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

8 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณซอยราชมนู (ซอย ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

ข้าง ร.ร.พิบูลฯ) 10 จุด ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

9 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(วงวียนสระแก้ว) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

10 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณวงเวียนเทพสตรี ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(วงเวียนสมเด็จพระ- 10 ต้น ในการเดินทาง

นารายณ์มหาราช) 2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

11 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนพระราม ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(ถนนราชด าเนิน- 10 ต้น ในการเดินทาง

ถนนวิชาเยนทร์) 2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

12 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณชุมชนอู่รถรางเก่า ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

13 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณซอยเอกทศ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

14 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนท่าขุนนาง ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(หลัง สภ.ท่าหินเดิม) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

15 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณจุดชมวิว (ใต้สะพาน ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

พรหมมาสตร์) 10  ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

16 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณรอบสวนราชานุสรณ์ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

17 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนท่าขุนนาง ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(เลียบแม่น้ าลพบุรี) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

18 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ซอยขุนเทพกวี ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

19 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ซอยพญาอนุชิต ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

20 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณซอยมหาราชครู ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

21 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ซอยเลียบคลองเรือก ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10  ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

22 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณส่ีแยกท่าโพธ์ิ- ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

วัดป่าธรรมโสภณ 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

23 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ซอยช่างกล (ข้างวิทยาลัย ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

เทคนิคลพบุรี) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

24 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณชุมชนร่วมน้ าใจ 1 ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

25 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณชุมชนร่วมน้ าใจ 2 ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

26 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณซอยมโนราห์ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง

10 ต้น

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

27 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณสวนหนุมานสระแก้ว ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง

10 ต้น

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

28 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนพระปิยะ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง

10 ต้น

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

29 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนรามเดโช 1 ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(ถนนรามเดโช ซอย 6) 10  ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

30 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนรามเดโช 2 ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(บริเวณซอยศรีณรงค์,ซอย 10 ต้น ในการเดินทาง

รามเดโช 7) 2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

31 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนประตูผี ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(ถนนชนะสงคราม) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

32 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนสันเปาโล ถนนราม ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

เดโช (ริมคลองเรือก) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

33 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนประตูชัย ถนนสรศักด์ิ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(ซอยทองอยู่-สังวาล) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

34 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนนครโกษา 1 ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

35 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนนครโกษา 2 ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

36 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนสวนราชานุสรณ์ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(ซอยราชด าเนิน 2) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

37 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนสีดา ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(ถนนพระศรีมโหสถ) 10  ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

38 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนสีหราชเดโชชัย ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(ถนนสีหราชเดโชชัย 4) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

39 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

(บริเวณถนนสีดา) ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

40 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนทะเลน้อย (ถนนชนะ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

สงคราม) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

41 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณซอยอนุบาล ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

42 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

43 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนกาญจนาคม ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

44 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนประตูชัย ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

45 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนฝร่ังเศส ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

46 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนวิชาเยนทร์ช่วง ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

วัดปืน 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

47 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนบนเมือง ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

48 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณซอยชุมชนราชมนู ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

(เลียบทางรถไฟ) 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

49 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนพระรามช่วง ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

หลังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

50 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณถนนพระปรางค์ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

สามยอด 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

51 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณซอยไปรษณีย์ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

52 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณซอยอุตุนิยมวิทยา ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

53 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณชุมชนคลองสายบัว ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

ซอย 1 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

54 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณชุมชนคลองสายบัว ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

ซอย 2 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

55 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ช่วงศาลลูกศร-แยกข้ึน ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

ตลาดบนเมือง 10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

56 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

บริเวณชุมชนนเรศวร ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

57 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณชุมชนวัดเชิงท่า ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10  ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

58 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -               - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ส านักการช่าง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจในการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

บริเวณชุมชนสีหราชเดโชชัย ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ติดต้ังไฟส่องสว่าง - ประชาชนได้รับความสะดวก

10 ต้น ในการเดินทาง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

59 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงทางเท้าท่ีช ารุด - ร้ือผิวจราจรเดิม พ้ืนท่ีประมาณ -            -              3,000,000     -              -              - ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ให้มีสภาพดีข้ึน 3,245 ตร.ม. (งบเทศบาล) ความสะดวกใน ในการเดินทาง

คอนกรีตพร้อมวางท่อระบาย - เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป-มา - ปูผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีต การเดินทาง - ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณชุมชน

น้ า (ถนนพระราม) ได้สะดวกย่ิงข้ึน กว้างประมาณ 10.50-13.50 ม. ลดลง



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ยาวประมาณ 306.50 ม.

- ตีเส้นผิวจราจรด้วยสีเทอร์โม

พลาสติก พ้ืนท่ีประมาณ 70.00 ตร.ม.

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า  0.60 ม.

ยาวประมาณ 234.00 ม.

- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า

 0.60 ม. ประมาณ 16 บ่อ

- ก่อสร้างพ้ืน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

พ้ืนท่ีประมาณ 234.00 ตร.ม.

60 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงสวน - ก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนบริเวณสวน -            -              2,500,000     -              -              - มีสถานท่ีเพียงพอ - สวนหนุมานได้รับการปรับปรุง ส านักการช่าง

สวนหนุมานสระแก้ว หนุมานสระแก้วให้มีความพร้อมหนุมานสระแก้ว (งบเทศบาล) และเหมาะสมส าหรับ ให้มีความพร้อมส าหรับการจัด

ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ - ก่อสร้างติดต้ังท่อระบายน้ า จัดกิจกรรมของ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

- เพ่ือปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าส่อง เทศบาล - ประชาชนได้รับความสะดวก

ให้เพียงพอส าหรับการจัด สว่างบริเวณสวนหนุมาน และปลอดภัยในการเข้าร่วม

กิจกรรม กิจกรรม

61 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพ่ือเปิดมุมมองพ้ืนท่ีมรดก - ก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินเพ่ือ -            -              85,209,000    -              -              - มุมมองเขตพ้ืนท่ี - เปิดมุมมองพ้ืนท่ีมรดก ส านักการช่าง

พ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรม ทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า จัดเก็บสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์   (ระยะเวาลาด าเนินการ 2563-2564) มรดกทางวัฒน- ทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า

10 เมืองเก่า (สาธารณูปโภค ให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจแก่ และสายเคเบิลถนนสรุสงคราม ธรรมมีความน่า ให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจแก่

ใต้ดินเพ่ือการท่องเท่ียวใน นักท่องเท่ียว (ช่วงแยกท่าโพธ์ิถึงแยกถนน- สนใจและดึงดูด นักท่องเท่ียว

เขตเมืองอนุรักษ์)  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ราชด าเนิน)ระยะทาง 500 เมตร นักท่องเท่ียว  - ภูมิทัศน์ภายในเขตโบราณ

เขตโบราณสถานได้รับการ สถานได้รับการปรับปรุงให้



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ปรับปรุงให้มีความเป็น มีความเป็นระเบียบ

ระเบียบเรียบร้อยมากย่ิงข้ึน เรียบร้อยมากย่ิงข้ึน

62 โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ า - เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบ- - ก่อสร้างแพช้ันเดียว ขนาดกว้าง -            -              5,720,000     -              -              - ประชาชนมีสถานท่ี - บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ ส านักการช่าง

ลพบุรี วัดเชิงท่า ร้อยและสวยงามของบ้านเมือง 10.00 ม.  ยาว 16.00 ม. มุงด้วย (เงินอุดหนุน) พักผ่อนเพ่ิมมากข้ึน เรียบร้อยและสวยงามมากย่ิงข้ึน

จ านวน 2 หลัง  - เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อน หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) - ประชาชนมีสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจให้แก่ประชาชน เคลือบอลูซิงค์พร้อมกรุฉนวนกัน เพ่ิมข้ึน

ความร้อน โครงหลังคาเหล็ก

รูปพรรณก่อสร้างทางเช่ือม

ระหว่างแพ ขนาด กว้าง 1.50 ม. 

ยาว 3.50 ม. จ านวน 2 หลัง

63 โครงการส่งเสริมการท่อง- - เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ - ก่อสร้างแพตลาดน้ าลพบุรี -            -              15,730,000    -              -              - จ านวนนักท่องเท่ียว - การเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียว ส านักการช่าง

เท่ียวด้วยรถรางและการ ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน จ านวน 3 หลัง           (เงินอุดหนุน) ชาวไทย/ชาวต่างชาติ ชาวไทย/ชาวต่างประเทศ กองสวัสดิการฯ

ท่องเท่ียวทางน้ า อัตลักษณ์และวิถีไทยท้ังใน -จัดหารถรางจ าลอง จ านวน 6 คัน จ านวนไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 10,000 คน/ปี

เชิงสังคมและคุณภาพชีวิต - จัดหารถ-เรือลากจูง  จ านวน 10,000 คน/ปี - ประชาชนในจังหวัดลพบุรี

ของประชาชนในท้องถ่ิน 2 คัน มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า

64 โครงการอารยสถาปัตย์ใน - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอารย- - ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโครง- -            -              26,000,000    -              - - ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย -สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ส านักการช่าง

พ้ืนท่ีมรดกโลกและบริเวณ สถาปัตย์บริเวณโบราณสถาน สร้างพ้ืนฐานบริเวณโบราณสถาน (เงินอุดหนุน) ต ารวจ ทหารผ่านศึก เมืองลพบุรีมีส่ิงอ านวยความ กองสวัสดิการฯ

โบราณสถานรอบเขตเทศบาล ให้เป็นสถานท่ีท่ีคนทุกวัย รอบเขตเทศบาลเมืองลพบุรีท่ีเอ้ือ คนพิการฯ ประชาชน สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ต ารวจ

เมืองลพบุรี ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะ อ านวยต่อผู้สูงอายุ หญิงต้ังครรภ์ ทุกคนได้รับความ และ/หรือทหารผ่านศึก คนพิการ

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สามารถ เด็ก ผู้ป่วย ต ารวจ ทหารผ่านศึก สะดวกในการท่องเท่ียวหญิงต้ังครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วย
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เข้าถึงได้ มาเท่ียวชมได้ โดย คนพิการฯ ให้สามารถเข้าถึงได้ ทางประวัติศาสตร์ พักฟ้ืนและประชาชนทุกคน

สะดวก ปลอดภัยและเสมอภาค สะดวก ทันสมัย ปลอดภัยและ และโบราณสถาน สามารถเข้าถึงได้สะดวก

เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม เสมอภาค ทันสมัยปลอดภัยและเสมอภาค

-เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียว

ของจังหวัดลพบุรี

25,000,000 25,500,000  192,659,000 25,000,000  25,000,000  

    1.2 แผนงานงบกลาง

1 โครงการติดต้ังปรับปรุง - เพ่ือพัฒนาระบบการจราจร -จัดหาสัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียม 200,000      200,000       200,000        200,000       200,000       - อุบัติเหตุบนเส้น - ท าให้ระบบการจราจรในเขต ส านักปลัดฯ

เคร่ืองหมายจราจร ให้มีประสิทธิภาพ หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง- (งบเทศบาล) ทางจราจรลดลง เทศบาลมีประสิทธิภาพดีข้ึน งานธุรการ

สัญญาณไฟจราจรและ -เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการจราจร จราจร กระบองไฟจราจร กรวย -ลดปัญหาอุบัติเหตุในเขต

ทาสีตีเส้นจราจร - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือและ จราจร แผงก้ันจราจร แผงพลาสติก เทศบาล

อุปกรณ์จราจรในการอ านวย ใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร - ท าให้มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ความสะดวกและความ ยางชะลอความเร็ว ทาสีตีเส้นจราจร จราจรท่ีเพียงพอและใช้การ

ปลอดภัยของประชาชน - ซ่อมแซมไฟสัญญาณไฟจราจร ได้ดีอยู่เสมอ

ท่ีสัญจรไปมา ท่ีช ารุดเสียหาย - ประชาชนได้รับความสะดวก

- ทาสี ตีเส้น และปลอดภัย

ฯลฯ

200,000     200,000      200,000       200,000      200,000      

รวม

รวม
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    1.3 แผนงานการพาณิชย์                   

1 โครงการตรวจสอบ - เพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ า - ส่งน้ าประปาของเทศบาล 7,500         7,500           7,500           7,500           7,500           - คุณภาพน้ าประปา - ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองการประปา

คุณภาพน้ า ประปาของเทศบาลให้อยู่ เมืองลพบุรีตรวจคุณภาพน้ า (งบเฉพาะการ) ของเทศบาลเมือง อุปโภค-บริโภคท่ีสะอาดและ

ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ปีละ 3 คร้ัง ลพบุรีอยู่ในเกณฑ์ ได้มาตรฐาน

คุณภาพฯ ของกรม

อนามัย

2 โครงการปรับปรุงลาดยาง - เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีท าการ - ปรับปรุงถนนบนท่ีท าการประปา 400,000      400,000       400,000        400,000       400,000       - จ านวนพ้ืนท่ีของ - ประชาชนท่ีมาติดต่อท่ี กองการประปา

ถนนบนท่ีท าการประปา ประปาท่าหินให้เหมาะสม ท่าหินโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (งบเฉพาะการ) ถนนท่ีก่อสร้าง ท าการประปาได้รับ

ท่าหิน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ความสะดวก

3 โครงการเปล่ียนมาตร - เพ่ือเปล่ียนในส่วนท่ีช ารุด - เปล่ียนมาตรจ านวน 100,000      100,000       100,000        100,000       100,000       - สามารถอ่านหน่วย - เพ่ิมรายได้ในการจัดเก็บ กองการประปา

วัดน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ- ในกลุ่มท่ีใช้น้ าปริมาณมาก 100 ตัว (งบเฉพาะการ) น้ าได้อย่างสะดวก และสะดวกต่อการอ่านมาตร

ภาพในการจัดเก็บ รวดเร็ว

รายได้และสะดวกต่อ

การอ่าน

507,500     507,500      507,500       507,500      507,500      

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์  สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดีให้แก่ประชาชน

รวม
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    2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 โครงการส่งเสริมความรู้ - เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้า - อบรมและสาธิตวิธีการ 50,000        50,000         50,000          50,000         50,000         - สถานศึกษาในเขต -นักเรียน นักศึกษาและประชา- ส านักปลัดฯ

ความเข้าใจด้านการ ใจในการป้องกันและบรรเทา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งบเทศบาล) เทศบาลจ านวน 10 ชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้า งานป้องกันและ

ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้แก่โรงเรียน ให้แก่โรงเรียน สถานศึกษาและ แห่งและประชาชน ใจในการป้องกันและบรรเทา- บรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัยในสถาน สถานศึกษาและประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล สาธารณภัยมากข้ึน

ศึกษาและชุมชน ในชุมชน - จัดท าเอกสารแนะน าการ จ านวน 26 ชุมชน

- เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับความรู้ ความ

ชุมชนมีความรู้เก่ียวกับการ เข้าใจในการป้องกัน

ป้องกันฯ และน าไปใช้ให้เกิด และบรรเทาสาธาร-

ประโยชน์ ณภัยมากข้ึน

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความ - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 70,000        70,000         70,000          70,000         70,000         - พนักงานและเจ้า- -ท าให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีมี ส านักปลัดฯ

ดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิ- สามารถความช านาญและ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน (งบเทศบาล) หน้าท่ีเข้ารับการฝึก  ความรู้ ความสามารถ ความ งานป้องกันและ

ภาพการป้องกันและบรรเทา ประสบการณ์ในการปฏิบัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมฯ/ทบทวน ช านาญและประสบการณ์ใน บรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย งานด้านการป้องกันและ และ(อปพร.) จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 50 คน การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัยดีย่ิงข้ึน

3 โครงการฝึกอบรมอาสา - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ - ฝึกอบรมทบทวน อปพร. -            150,000       -              -              150,000       - มี อปพร.เข้าร่วม - ได้ก าลัง อปพร.ท่ีมีขีดความ ส านักปลัดฯ

สมัครป้องกันภัยฝ่าย ความเข้าใจในการป้องกันและ จ านวน 50-100 คน (งบเทศบาล) จ านวน 80 คน สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี งานป้องกันและ

พลเรือน (อปพร.) บรรเทาสาธารณภัยและเป็น ในขณะเกิดเหตุ บรรเทาสาธารณภัย

ก าลังสนับสนุน
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4 โครงการฝึกทบทวนอาสา - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ - ฝึกอบรมทบทวน อปพร. -            -              80,000          -              80,000         - มี อปพร.เข้าร่วม - ได้ก าลัง อปพร.ท่ีมีขีดความ ส านักปลัดฯ

สมัครป้องกันภัยฝ่าย ความเข้าใจในการป้องกันและ จ านวน 50-100 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จ านวน 80 คน สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีได้ งานป้องกันและ

พลเรือน (อปพร.) บรรเทาสาธารณภัยและเป็น บรรเทาสาธารณภัย

ก าลังสนับสนุน

5 โครงการร่วมใจขจัดภัย - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม - ออกตรวจร่วม ดูแลความสงบ 20,000        20,000         20,000          20,000         20,000         -ประชาชนได้รับ - ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ ส านักปลัดฯ

สังคม ของชุมชนในการออกตรวจ เรียบร้อยภายในชุมชน สถานท่ี (งบเทศบาล) ความปลอดภัยใน ความสะดวกและปลอดภัยจาก งานป้องกันและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ราชการและแหล่งท่ีคาดว่า ชีวิตและทรัพย์สิน การตรวจความสงบเรียบร้อย บรรเทาสาธารณภัย

ภายในเขตเทศบาล อาจเกิดภัย มากข้ึน

6 โครงการจัดท าส่ือ - เพ่ือเผยแพร่และรณรงค์ - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000        20,000         20,000          20,000         20,000         -ประชาชนได้รับ -ประชาชนในชุมชนเกิดความ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์การ ความปลอดภัยการป้องกันและ จ านวน 30 ป้าย จัดท าสต้ิกเกอร์ (งบเทศบาล) ความปลอดภัยใน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานป้องกันและ

ป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จ านวน 2,000 ใบ จัดท า ชีวิตและทรัพย์สิน มากย่ิงข้ึน บรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย แผ่นพับ มากข้ึน

7 โครงการส่งเสริมและ - เพ่ืออ านวยความสะดวกและ - จัดต้ังจุดตรวจช่วงงานเทศกาล 20,000        20,000         20,000          20,000         20,000         -ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดฯ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และออกตรวจตามชุมชน (งบเทศบาล) ความปลอดภัยใน ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา งานป้องกันและ

ของสมาชิก อปพร. ทางถนน ชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงเทศกาลต่างๆ บรรเทาสาธารณภัย

มากข้ึน
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8 โครงการป้องกันและ - เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด - ด าเนินกิจกรรมด้านการแก้ไข 500,000      500,000       500,000        500,000       500,000       - สร้างความเข้มแข็ง - ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหายา เทศบาลเมืองลพบุรี

แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ ปัญหายาเสพติด เช่น (งบเทศบาล) และปลอดยาเสพติด เสพติดแบบบูรณาการ

- เพ่ือตรวจหาสารเสพติดใน -ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในชุมชน - เกิดการมีส่วนร่วมจากทุก

ปัสสาวะเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนท่ีศึกษาในสถาน ภาคส่วน

- เพ่ือเป็นการบูรณาการแผน ศึกษาทุกสังกัดในเขตเทศบาล - สร้างความเข้มแข็งให้แก่

ร่วมกับศตส.จ.และ ศตส.อ. ต้ังแต่ระดับประถมต้น (ป.6) ชุมชนและสังคม

- เพ่ือจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ถึงระดับอาชีวศึกษา - สนองตอบนโยบายการแก้ไข

และครุภัณฑ์ต่างๆในการ - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

ด าเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหา ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอา - เด็กนักเรียนท่ีศึกษาในสถาน

ยาเสพติด ชนะยาเสพติด ศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ในเขต

- เพ่ือสร้างความตระหนักจาก - จัดกิจกรรมหัวใจใสสะอาด เทศบาลห่างไกลยาเสพติด

ปัญหาพิษภัยด้านยาเสพติด - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต้าน - จ านวนผู้ติดสารเสพติดลดลง

- เพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน ยาเสพติด - ประชาชนในชุมชนมีความรัก

และแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดท าเวทีประชาคมต้านยา ความสามัคคีและห่างไกล

- เพ่ือสร้างกิจกรรมเชิงบวกให้ เสพติด ยาเสพติด

มากข้ึน - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชา-  - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ชนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เก่ียวกับโทษและพิษภัยของ

ของทุกภาคส่วนในการแก้ไข - อบรมให้ความรู้ป้องกันยา- ยาเสพติดเพ่ิมมากย่ิงข้ึน

ปัญหายาเสพติด เสพติดนักเรียนระดับช้ันมัธยม ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน

- เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด

อย่างย่ังยืน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง -ได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียน
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- เพ่ือทราบพฤติกรรมของ ลพบุรี ท่ีเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัด

นักเรียนท่ีเข้าเรียนในโรงเรียน - จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ เทศบาลฯ

สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เยาวชนประชาชนในเขต -ได้คุ้มครอง ป้องกันและแก้ไข

- เพ่ือคุ้มครอง ป้องกันและ เทศบาล ปัญหานักเรียนมิให้มีผล

แก้ไขปัญหาของนักเรียนแต่ กระทบต่อการเรียน

ต้นเหตุ - ลดและขจัดการแพร่ระบาด

- เพ่ือสนับสนุนและสนอง ของยาเสพติดในโรงเรียน

นโยบายของกรมส่งเสริมฯ

และรัฐบาล

- เพ่ือให้เยาวชนในชุมชนได้

เป็นแกนน าในการรณรงค์ต่อ

ต้านยาเสพติดในชุมชน

- เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับโทษและ

พิษภัยของยาเสพติด

- เพ่ือระงับและป้องกันการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดต่างๆ

680,000     830,000      760,000       680,000      910,000      

    2.2  แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการเงินอุดหนุน - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน 520,000      520,000       520,000        520,000       520,000       ประชาชนมีสุขภาพ -ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ กองสาธารณสุข

ส าหรับการด าเนินการ โครงการพระราชด าริท่ี ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีส าหรับ (เงินอุดหนุน) ร่างกายท่ีแข็งแรง พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับงาน งานส่งเสริมสุขภาพ

รวม
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ตามแนวทางโครงการ เก่ียวข้องกับงานด้าน ด าเนินการตามโครงการพระราช- สมบูรณ์และมีสุขภาพ ด้านสาธารณสุข

พระราชด าริด้าน สาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือขับเคล่ือน จิตท่ีดี - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

สาธารณสุข - เพ่ือให้ประชาชนมีร่างกายท่ี โครงการพระราชด าริด้านสาธา- ป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง

แข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพ รณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ี

จิตท่ีดี เหมาะสมกับปัญหาและบริบท แข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิต

ของพ้ืนท่ี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ ท่ีดี

พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

ของประชาชนในการเพ่ิมพูน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ของประชาชน ค่าใช้จ่ายส าหรับ

การอบรม การประชุม การสัมมนา

การรณรงค์ การเผยแพร่ประชา-

สัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของแต่ละ

โครงการ

2 โครงการให้บริการ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ - ให้บริการรักษาทางทันตกรรม 50,000        50,000         50,000          50,000         50,000         - ร้อยละ 40 ของ - ประชาชนเข้าถึงบริการรักษา กองสาธารณสุขฯ

ทันตกรรมในส านักงาน บริการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่ประชาชนในส านักงาน (งบเทศบาล) ประชาชนได้รับ ทางทันตกรรม งานทันตสาธารณสุข

ตามความเหมาะสม สาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี บริการทันตกรรม

- เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ

ช่องปากท่ีดี
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- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้

ท่ีถูกต้องเก่ียวกับทันตสุขภาพ

3 โครงการส่งเสริมทันต- - เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคฟันผุ - ตรวจสุขภาพช่องปาก 25,000        25,000         25,000          25,000         25,000         - ร้อยละ 80 ของ - กระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็น กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน - เพ่ือให้เด็กได้รับการส่งเสริม - สาธิตและฝึกการแปรงฟัน (งบเทศบาล) เด็กในศูนย์พัฒนา ความส าคัญดูแลสุขภาพ งานทันตสาธารณสุข

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การป้องกันฟันผุด้วยฟลูออไรด์ ท่ีถูกวิธีให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนใน เด็กเล็กและโรงเรียน ช่องปากของเด็กเพ่ิมมากข้ึน

และโรงเรียน ปีละ 1 คร้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ได้รับการดูแลสุขภาพ - เด็กมีทันตสุขภาพช่องปาก

-เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ ช่องปาก ท่ีดีข้ึน

แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

- เพ่ือให้เด็กได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากต่อเน่ือง

4 โครงการส่งเสริมทันต- - เพ่ือให้เด็กนักเรียนประถม - ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 73,250        73,250         73,250          73,250         73,250         - ร้อยละ 80 ของ - เด็กนักเรียนประถมศึกษามี กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพในเด็กนักเรียน ศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ นักเรียนประถมศึกษาในเขต (งบเทศบาล) เด็กนักเรียนประถม สุขภาพช่องปากท่ีดีข้ึน งานทันตสาธารณสุข

ประถมศึกษา ช่องปาก รับผิดชอบของเทศบาล ศึกษาได้รับการตรวจ - เด็กนักเรียนประถมศึกษามี

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนประถม เมืองลพบุรี สุขภาพช่องปาก ฟันผุลดลง

ศึกษาท่ีมีปัญหาได้รับการรักษา - ร้อยละ 40 ของ - เด็กนักเรียนประถมศึกษามี

ทางทันตกรรมอย่างเร่งด่วน เด็กนักเรียนประถม ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนประถม ศึกษาได้รับการรักษา ปากของตนเอง

ศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการเคลือบ ทางทันตกรรมอย่าง

หลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ เร่งด่วน
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-ร้อยละ 70 ของเด็ก

นักเรียนประถมศึกษา

ได้รับการเคลือบ

หลุมร่องฟัน

5 โครงการดูแลบ ารุงรักษา - เพ่ือให้ยูนิตทันตกรรมได้ - ยูนิตทันตกรรมและเคร่ืองมือ 60,000        60,000         60,000          60,000         60,000         - ยูนิตทันตกรรม - เพ่ือเปิดการให้บริการทันต- กองสาธารณสุขฯ

ยูนิตทันตกรรมและ ตรวจเช็คเม่ือมีปัญหาและ ทางทันตกรรม (งบเทศบาล) และเคร่ืองมือทันต- กรรมได้อย่างต่อเน่ือง งานทันตสาธารณสุข

เคร่ืองมือทางทันตกรรม พร้อมใช้งานตลอดเม่ือให้ กรรมสามารถใช้งาน

บริการรักษาทางทันตกรรม ได้อย่างต่อเน่ือง

- เพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใช้ในงาน

ทันตกรรมมีเพียงพอและ

พร้อมใช้งาน

6 โครงการส่งเสริมทันต- - เพ่ือให้ อสม.มีความรู้และ - อสม.ในชุมชนเขต 20,000        20,000         20,000          20,000         20,000         - ร้อยละ 60 ของ - อสม.มีความรู้ด้านทันต- กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพให้แก่ อสม. เข้าใจในการดูแลทันตสุขภาพ เทศบาลเมืองลพบุรี (งบเทศบาล) อสม.มีความรู้ในการ สุขภาพและแนะน าให้กับ งานทันตสาธารณสุข

ในชุมชนเขตเทศบาล - เพ่ือให้ อสม.สามารถแนะน า ดูแลทันตสุขภาพ ประชาชนได้

เมืองลพบุรี และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน - ร้อยละ 40 ของ - อสม.มีสุขภาพช่องปากท่ีดีข้ึน

ทันตสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ อสม. ได้รับการดูแล

- เพ่ือให้ อสม. ได้รับการดูแล ทันตสุขภาพ

ทันตสุขภาพ
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7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ - ผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 46,600        46,600         46,600          46,600         46,600         - ร้อยละ 60 ของ - ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ช่องปากในผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 60 ปี ในเขตเทศบาลเมือง (งบเทศบาล) ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ช่องปากของตนเอง งานทันตสาธารณสุข

เครือข่ายเทศบาล ของตนเอง ลพบุรีจ านวน 100 คน ในการดูแลทันต - ผู้สูงอายุตระหนักถึงความ

เมืองลพบุรี - เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ สุขภาพ ส าคัญของการดูแลสุขภาพ

ตระหนักถึงความส าคัญของ - ร้อยละ 40 ของผู้- ช่องปาก

การดูแลสุขภาพช่องปากของ สูงอายุได้ฝึกทักษะ - ผู้สูงอายุมีทักษะในการ

ตนเอง การท าความสะอาด ท าความสะอาดช่องปาก

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีทักษะใน สุขภาพช่องปาก ด้วยวิธีท่ีถูกต้อง

การท าความสะอาดช่องปากท่ี - ร้อยละ 20 ของผู้- - ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ

ถูกต้อง สูงอายุได้รับบริการ ช่องปากได้รับบริการทันตกรรม

- สร้างเครือข่ายด้านทันต ทันตกรรมท่ี ท่ีเหมาะสม

สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เหมาะสม

8 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน - เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ - ด าเนินงานป้องกันควบคุม 40,000        40,000         40,000          40,000         40,000         - ร้อยละ 100 ของ - ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการค้นพบ กองสาธารณสุขฯ

และควบคุมโรคติดต่อท่ี ควบคุมโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา โรคติดต่อให้ได้ตามมาตรฐาน (งบเทศบาล) ผู้ป่วยท่ีได้รับการ และรับการรักษาอย่างถูกต้อง งานป้องกันและ

เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ี ส าคัญในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง งานระบาดวิทยา เย่ียมสอบสวนโรค เหมาะสมทุกราย ควบคุมโรคติดต่อ

ลพบุรี - สนับสนุน/บริการองค์ความรู้ - อสม.ได้รับความรู้ - ประชาชนกลุ่มเส่ียง อสม.

- เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน ด้านปฏิบัติการและวิชาการ เร่ืองโรคติดต่อท่ี ได้รับข้อมูลสถานการณ์โรค

โรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาส าคัญ เผยแพร่แก่อสม.และประชาชน ส าคัญจ านวน 5 กลุ่ม ติดต่อท่ีเกิดข้ึนและสามารถ

ในชุมชน กลุ่มเส่ียงต่างๆ - มีวิทยากรสนับ น าความรู้ไปเผยแพร่ความรู้

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม - สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ สนุนกิจกรรมบริการ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
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เครือข่ายภาคประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ ท่ีดีแก่ประชาชน

อสม. แกนน าชุมชน บ้านวัด - จัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน

และสถานศึกษา โรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาส าคัญ

- เพ่ือการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองลพบุรี

เม่ือเกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ี

9 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล - เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้าร้าน - อบรม-แนะน าผู้ประกอบการ 70,000        70,000         70,000          70,000         70,000         - ผู้ประกอบการค้า - ผู้ประกอบการร้านจ าหน่าย กองสาธารณสุขฯ

อาหาร จ าหน่ายอาหาร, แผงลอย ร้านอาหาร, แผงลอยจ าหน่าย (งบเทศบาล) ได้รับการอบรม อาหาร,แผงลอยจ าหน่ายอาหาร งานสุขาภิบาลฯ

จ าหน่ายอาหารมีความรู้ความ อาหาร  และตลาดสดในเขต จ านวน 1,000 ราย มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองงาน

เข้าใจเร่ืองงานสุขาภิบาลอาหาร เทศบาล สุขาภิบาลอาหารท่ีถูกต้อง

ท่ีถูกต้อง - ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารท่ี

- เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภค สะอาดและปลอดภัย

อาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย

- เพ่ือให้ร้านจ าหน่ายอาหาร,

แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้

มาตรฐาน

- เพ่ือให้ผู้ประกอบการใน

ตลาดสดน่าซ้ือมีความรู้การ

สุขาภิบาลอาหารท่ีถูกต้อง



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค  - เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ - ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 120,000      120,000       150,000        150,000       150,000       - สุนัขและแมวได้ -สัตว์ทุกตัวท่ีได้รับการฉีดวัคซีน กองสาธารณสุขฯ

คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขและแมวท่ีได้รับวัคซีน และข้ึนทะเบียนสัตว์ท้ังท่ีมีเจ้าของ (งบเทศบาล) รับวัคซีนป้องกัน มีภูมิคุ้มโรคได้ 1 ปี งานสัตว์แพทย์

สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่มีเจ้าของ โดยให้ท าการ โรคพิษสุนัขบ้า - ป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัข-

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ - เพ่ือก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ส ารวจปีละ 2 คร้ัง ประมาณ 4,000 ตัว บ้าให้หมดไปจากเขตเทศบาล

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ให้หมดไป -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร- ในสุนัขและแมวในพ้ืนท่ีเทศบาล

ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง- เมืองลพบุรี

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

11 โครงการให้บริการรักษา - เพ่ือให้การรักษาพยาบาล - ให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 150,000      150,000       150,000        150,000       150,000       - มีผู้มารับบริการ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

พยาบาลเบ้ืองต้นใน เบ้ืองต้นในส านักงานและ ในส านักงาน (งบเทศบาล) 1,400/2500 ดูแลสุขภาพของตนเองและ งานศูนย์บริการฯ

ส านักงานและนอก ประชาชนในชุมชนผู้มาขอรับ - ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม ราย/คร้ัง ครอบครัว

ส านักงาน บริการท่ีมีอาการเจ็บป่วยหรือ โครงการเทศบาล -ประเมินความพึงพอ -ทราบปัญหาและความต้องการ

บาดเจ็บกะทันหันท่ีมารับ - ติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยเป็น ใจของผู้รับบริการ ของประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็น

บริการในศูนย์บริการ ศูนย์การเรียนรู้แก่ อสม. อสร. ร้อยละ 85 แนวทางในการปฏิบัติงาน

สาธารณสุขฯ และในชุมชน และประชาชนท่ัวไป - สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

- เพ่ือให้บริการด้านการรักษา ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

พยาบาลบาดแผล,เย็บแผล, - ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ

ฉีดยา หรือให้วัคซีนป้องกันโรค เดินทางไปรับบริการท่ีสถาน

ตามแนวทางการรักษา บริการระดับสูง

- เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางไปรับบริการท่ีโรงพยาบาล
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ของรัฐ

- เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการ

รักษาท่ีสถานบริการระดับสูง

ได้อย่างถูกต้อง

12 โครงการพัฒนาหน่วย - เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ - ปรับปรุงห้องเก็บยาให้ 200,000      200,000       200,000        200,000       200,000       - ประชาชนได้รับ - ประชาชนท่ีมารับบริการ กองสาธารณสุขฯ

บริการสาธารณสุข เข้าถึงบริการสาธารณสุข เหมาะสม                (งบเทศบาล) บริการสะดวก ได้รับความสะดวกในการ งานศูนย์บริการฯ

เทศบาลเมืองลพบุรี - หน่วยบริการสาธารณสุขได้ - ปรับปรุงห้องเก็บประวัติผู้มา รวดเร็วและมี มารับบริการสาธารณสุข

รับการปรับปรุงให้เหมาะสม รับบริการ คุณภาพ - หน่วยบริการสาธารณสุข

ต่อการเปล่ียนแปลง - จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานท่ี เทศบาลเมืองลพบุรีได้รับ

จ าเป็นต่อการบริการในงาน การพัฒนา

รักษาพยาบาล

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ช้ัน 1 ท่ีน่ังรอตรวจ

13 โครงการพัฒนาคุณภาพ - เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 100,000      100,000       100,000        100,000       100,000       - ผู้สูงอายุในเขต - ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดีท้ังกาย กองสาธารณสุขฯ

ชีวิตผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองลพบุรี และจิตใจอยู่ในสังคมอย่าง งานศูนย์บริการฯ

ท่ีพึงประสงค์ท้ังด้านร่างกาย เมืองลพบุรี ได้รับการดูแลสุขภาพ มีความสุข

และจิตใจ ท้ังกายและใจอย่าง - เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

- เพ่ือให้เกิดความคุ้มครองและ ท่ัวถึง สมาชิกในชมรมให้การช่วย-
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มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและ เหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือเวลา

แลกเปล่ียนความคิดและความ เจ็บป่วยและเสียชีวิต

รู้ในประสบการณ์ผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในบ้ันปลาย

ซ่ึงกันและกัน ได้อย่างมีความสุข สงบและ

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับอานิสงค์ ร่มเย็น

ของการท าบุญไหว้พระ

1,474,850   1,474,850    1,504,850    1,504,850    1,504,850    

    2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ -เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย - จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 500,000      500,000       500,000        500,000       500,000       - ประชาชนมีรายได้ - ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ กองสวัสดิการฯ

ให้แก่ประชาชน ตามความต้องการของประชา- (งบเทศบาล) เพ่ิมข้ึน ให้แก่ประชาชน

- เพ่ือส่งเสริมการต้ังกลุ่มอาชีพ ชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี - ประชาชนได้รับการฝึกอบรม

ให้แก่ประชาชน อาชีพตามความต้องการของตน

- เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือก - มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพท าให้

ในการประกอบอาชีพตาม เกิดชุมชนเข้มแข็ง

ความถนัดของตน

2 โครงการส ารวจข้อมูล - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี - ส ารวจปรับปรุงข้อมูลความ 100,000      100,000       100,000        100,000       100,000       - มีการส ารวจข้อมูล - ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองสวัสดิการฯ

ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิต จ าเป็นพ้ืนฐานในเขตเทศบาล (อ าเภอสนับสนุนงบฯ) ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิต

(จปฐ.) ความเป็นอยู่ของตนเองและ ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุม ครบทุกครัวเรือน ความเป็นอยู่ของตนเองและ

ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทุกหลังคาเรือน ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตท่ี

รวม
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อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความ ดีข้ึนอย่างน้อยต้องผ่านเกณฑ์

จ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)

- เพ่ือให้ข้อมูล จปฐ. เป็น - มีข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน

แนวทางในการวางแผนโครง ท่ีถูกต้องและสามารถก าหนด

การและกิจกรรมให้สอดคล้อง แนวทางในการวางแผนพัฒนา

สภาพปัญหาท่ีแท้จริงของ ด้านสาธารณสุขได้อย่างมี

ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรท่ี ประสิทธิภาพ

มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพ

3 โครงการอบรมสร้างจิต - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี - จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพ 300,000      300,000       300,000        300,000       300,000       - ผู้สูงอายุมีสุขภาพ - ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดี กองสวัสดิการฯ

สดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ สุขภาพจิตท่ีดี จิตท่ีดีให้ผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) จิตท่ีดี มีส่วนร่วม - ผู้สูงอายุรู้จักวิธีการออกก าลัง

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้จักวิธีการ - จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในการจัดกิจกรรม กายท่ีเหมาะสมกับวัย

ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และสอนวิธีการออกก าลังกาย นันทนาการ - ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน

-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี แบบท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ

กิจกรรมร่วมกัน

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ 300,000      300,000       300,000        300,000       300,000       - ประชาชนท่ีมารับ -ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมี กองสวัสดิการฯ

ตามอ านาจหน้าท่ี ชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงปัจจัยหน้าท่ีของเทศบาลให้ครอบคลุมสอด (งบเทศบาล) บริการสวัสดิการ คุณภาพชีวิตและความเป็น

พ้ืนฐานต่างๆ ในการด ารงชีวิตได้ คล้องกับอ าหน้าหน้าท่ีเป็นการส่งเสริม และสังคมสงเคราะห์ อยู่ดีข้ึน

อย่างปกติสุขในสังคม หรือการ พัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความช่วย มีความพึงพอใจผล

ส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ เหลือเบ้ืองต้นในกรณีเกิดสาธารณภัย ของการรับบริการ
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สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา เพ่ือเย่ียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิด ไม่น้อยกว่าร้อยละ

คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน สาธารณภัย การป้องกันและระงับ 80

โรคติดต่อ เป็นต้น

5 โครงการอบรมสัมมนา -เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนได้ - จัดอบรมสัมมนาและทัศน 50,000        50,000         50,000          50,000         50,000         - ประชาชนท่ีเข้ารับ -คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ กองสวัสดิการฯ

และศึกษาดูงานคณะ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล) การอบรมน าความรู้ และเข้าใจบทบาทและหน้าท่ี

กรรมการชุมชน ท่ีปรึกษา วิธีการท างานพัฒนาชุมชนใน และท่ีปรึกษาฯ จ านวน 1 รุ่น ไปปรับใช้กับการ ของตนเองมากย่ิงข้ึน

คณะกรรมการชุมชน ด้านต่างๆ ปฏิบัติหน้าท่ีได้ไม่ - คณะกรรมการชุมชนให้ความ

- เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชน น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมมือและให้ความส าคัญ

ได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียน กับการพัฒนาชุมชนของตนเอง

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา มากย่ิงข้ึน

และเสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน

6 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม - น าคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชน 3,600,000    3,600,000     3,600,000     3,600,000     3,600,000     - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - สถาบันครอบครัวมีความ กองสวัสดิการฯ

เตรียมความพร้อม ในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ในเขตเทศบาลเข้ารับการอบรม (งบเทศบาล) ครอบครัวมีความรู้ เข้มแข็ง

ครอบครัวผาสุก ให้เข้มแข็ง สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ความเข้าใจในการ - บุคคลในครอบครัวได้รับการ

- เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เพ่ือเตรียมความพร้อมครอบ- สร้างสัมพันธภาพท่ี เอาใจใส่ซ่ึงกันและกันมากข้ึน

สถาบันครอบครัว ครัวผาสุก ดีในครอบครัว

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือให้สตรีมีความรู้ด้านต่างๆ - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 100,000      100,000       100,000        100,000       100,000       สตรีภายในเขตเทศ- - สตรีมีความรู้ด้านต่างๆ ให้ กองสวัสดิการฯ
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สตรี ให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน (งบเทศบาล) บาลเข้าร่วมโครงการ เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ

ของสังคมไทยและสังคมโลก อย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือก จ านวน ๒๐๐ คน สังคมไทยและสังคมโลก

- เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสตรี ปฏิบัติ -สตรีมีบทบาทและส่วนร่วมใน

ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาท ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ของครอบครัวเพ่ือความม่ันคง ของสตรีในด้านการพัฒนา ครอบครัวเพ่ือความม่ันคง บน

บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของครอบครัวเพ่ือ พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง ความม่ันคงบนพ้ืนฐานของ - สังคมมีเจตคติท่ีดีต่อบทบาท

เศรษฐกิจพอเพียง ของสตรี มีความเสมอภาค

ระหว่างหญิงและชาย

8 โครงการจัดหาเคร่ือง - เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ - ติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลัง 2,000,000    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     - ปัญหาการเจ็บป่วย - เด็ก เยาวชน และประชาชนมี กองสวัสดิการฯ

ออกก าลังกายให้แก่ ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง- กายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น (เงินอุดหนุนและงบเทศบาล) ของประชาชนลดลง สถานท่ีและเคร่ืองออกก าลังกาย

ประชาชน กาย ให้มีสุขภาพร่างกายท่ี ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี - ปัญหายาเสพติดใน ท าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แข็งแรง สมบูรณ์ ชุมชนลดลง สมบูรณ์

- เพ่ือให้มีกิจกรรมนันทนาการ - ท าให้มีกิจกรรมนันทนาการ

ของชุมชนและบุคคลใน ของบุคคลในครอบครัวและ

ครอบครัว ชุมชน

9 โครงการพัฒนาท่ีท า - เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือ 3,000,000    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     -ชุมชนในเขตเทศบาล - มีสถานท่ีท าการแต่ละชุมชน กองสวัสดิการฯ

การของชุมชน เทศบาลให้ชุมชนทราบ ปิดประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ (งบเทศบาล) มีสถานท่ีและเคร่ือง- ส าหรับจัดกิจกรรมของชุมชน

- เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ - จัดหาสถานท่ีพร้อมวัสดุ- มือเคร่ืองใช้ในการ - มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ประชุมและอ่านหนังสือพิมพ์ อุปกรณ์เพ่ือด าเนินกิจกรรม ท ากิจกรรมของ ข่าวสารต่าง ๆ ให้ชุมชนได้
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ของชุมชน ของชุมชน เช่นโต๊ะ,เก้าอ้ี,เต็นท์, ชุมชน รับทราบ

 หลังคาฯลฯ ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองลพบุรี

10 โครงการติดต้ังและ -เพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล - ติดต้ังและปรับปรุงหอกระจาย- 2,000,000    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     ประชาชนภายใน - ประชาชนในชุมชนภายในเขต กองสวัสดิการฯ

ปรับปรุงหอกระจายข่าว ข่าวสารต่างๆ ของชุมชนและ ข่าวและเสียงตามสายของ (งบเทศบาล) ชุมชนได้รับทราบ เทศบาลได้รับทราบข้อมูล

และเสียงตามสายของ ของราชการได้อย่างรวดเร็ว ชุมชนในเขตเทศบาล ข่าวสารอย่างท่ัวถึง ข่าวสารของชุมชนและของ

ชุมชน และครบถ้วน เมืองลพบุรี ทุกคน ราชการได้อย่างรวดเร็วและ

ครบถ้วน

11,950,000 11,950,000  11,950,000   11,950,000  11,950,000  

      2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการจัดงาน - เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบ- - จัดงานประเพณีลอยกระทง 3,700,000    3,700,000     3,700,000     3,700,000     3,700,000     -ผู้เข้าร่วมโครงการมี - เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง ธรรมเนียมประเพณีไทย ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม (งบเทศบาล) ความพึงพอใจต่อกิจ- ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียม งานส่งเสริมประเพณี

- เพ่ือให้ประชาชนรู้จักความ เช่น ขบวนแห่ การประกวด กรรมการจัดงานฯ ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป และวัฒนธรรม

ส าคัญของน้ า กระทงประกวดนางนพมาศ ในภาพรวมร้อยละ

 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และหนูน้อยนพมาศและดนตรี 85

ในการจัดกิจกรรมของ มหรสพต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด

2 โครงการจัดงานประเพณี - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ - จัดกิจกรรมในงานประเพณี 900,000      900,000       900,000        900,000       900,000       -ผู้เข้าร่วมโครงการมี - ได้รับความร่วมมือจากหน่วย- กองการศึกษา

สงกรานต์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สงกรานต์ เช่น  จัดขบวนแห่ (งบเทศบาล) ความพึงพอใจต่อ งานต่างๆ ภายในจังหวัดและ งานส่งเสริมประเพณี

รวม
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 - เพ่ือสร้างความสามัคคี และ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ จัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดงานฯ สร้างจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ และวัฒนธรรม

ความสนุกสนานร่ืนเริง กีฬาพ้ืนบ้าน ฯ ในภาพรวมร้อยละ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

75 ให้คงอยู่สืบไป

3 โครงการจัดงานวันข้ึน - เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ -จัดกิจกรรมและพิธีท าบุญ 600,000      600,000       600,000        600,000       600,000       -ผู้เข้าร่วมโครงการมี - ได้รับความร่วมมือจากหน่วย- กองการศึกษา

ปีใหม่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัน ตักบาตรงานประเพณีวันข้ึน (งบเทศบาล) ความพึงพอใจต่อ งานต่างๆ ภายในจังหวัดและ งานส่งเสริมประเพณี

ข้ึนปีใหม่ ปีใหม่ กิจกรรมการจัดงานฯ สร้างจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ และวัฒนธรรม

- เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ - จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า- ในภาพรวมร้อยละ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ประชาชนร่วมท าบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 85 ให้คงอยู่สืบไป

ร่วมกัน

4 โครงการจัดกิจกรรม -เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีกิริยา - จัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม 80,000        80,000         80,000          80,000         80,000         - เด็กและเยาวชน - เด็ก เยาวชน มีจิตส านึกท่ีดีมี กองการศึกษา

ส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก มารยาทท่ีเรียบร้อยเป็นท่ีรัก ให้แก่เด็กและเยาวชน      (รายได้สถานศึกษา) ร่วมโครงการมีความ คุณธรรม จริยธรรม เป็นก าลัง งานกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน ใคร่แก่ผู้พบเห็น - จัดโครงการบรรพชาภาคฤดู- พึงพอใจต่อกิจกรรม ส าคัญในการพัฒนาสังคมและ และเยาชน

- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จัก ร้อนนักเรียนโรงเรียนสังกัด ส่งเสริมจริยธรรมใน ประเทศชาติ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม เทศบาลเมืองลพบุรี ปฏิบัติ ภาพรวม ร้อยละ 85

ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามหลักพระพุทธศาสนา

ของไทย

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมี

คุณธรรมจริยธรรม

5 โครงการลานวัฒนธรรม - เพ่ือส่งเสริมการเล่นดนตรี - จัดกิจกรรมการแสดงทาง 300,000      300,000       300,000        300,000       300,000       -เด็ก เยาวชน - เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
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ของเด็กเยาวชนและประชาชน ศิลปวัฒนธรรม (งบเทศบาล) ประชาชนท่ีเข้าร่วม ได้ร่วมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม งานส่งเสริมประเพณี

- เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ - จัดออกร้านจ าหน่ายสินค้า ร่วมโครงการได้ร่วม - เด็ก เยาวชน และประชาชน และวัฒนธรรม

ประชาชนได้แสดงออกทาง - จัดการแสดงดนตรี อนุรักษ์ศิลปะ มีความรู้ทักษะในการประกอบ

ศิลปะ วัฒนธรรม วัฒธรรมร้อยละ 85 อาชีพ

- เพ่ือส่งเสริมแนวทางการ - เป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียว

ประกอบอาชีพให้กับเด็ก และกระตุ้นเศรษฐกิจของ

เยาวชนและประชาชน จังหวัดลพบุรี

- เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์

6 โครงการบรรพชา - เพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้มี - จัดบรรพชาสามเณรท่ีมีอายุ 150,000      150,000       150,000        150,000       150,000       - เด็กนักเรียนใน - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

สามเณร โอกาสเข้ารับการศึกษาอบรม ต้ังแต่ 10 ปี ข้ึนไป (งบเทศบาล) โรงเรียนสังกัด ได้รับการศึกษาอบรมและ งานส่งเสริมประเพณี

และปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง - จัดโครงการบรรพชาสามเณร เทศบาลและสพฐ. ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง และวัฒนธรรม

สามารถน าหลักธรรมทาง ภาคฤดูร้อนให้นักเรียนโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ สามารถน าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิต สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี มีความพึงพอใจต่อ พระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิต

ประจ าวันได้เหมาะสม ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา พิธีบวชบรรพชา ประจ าวันได้เหมาะสม

-เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สามเณร ร้อยละ 90 - เด็ก เยาวชน มีจิตส านึกท่ีดี

ท่ีดีงาม ให้แก่เยาวชนของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น

ก าลังส าคัญในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติ
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7 โครงการจัดกิจกรรมร่วม - เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ - จัดพิธีบวงสรวง ตักบาตรและ 400,000      400,000       400,000        400,000       400,000       -ผู้เข้าร่วมโครงการมี - ประชาชนได้มีโอกาสเทิด- กองการศึกษา

งานแผ่นดินสมเด็จ- พระนารายณ์มหาราช การแสดงฯ งานแผ่นดินสมเด็จ- (งบเทศบาล) ความพึงพอใจต่อพิธี พระเกียรติและสักการะสมเด็จ- งานส่งเสริมประเพณี

พระนารายณ์มหาราช - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว พระนารายณ์มหาราช ท าบุญตักบาตรและ พระนารายณ์มหาราช และวัฒนธรรม

ของจังหวัดลพบุรี บวงสรวงฯ ในภาพ -เป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์

รวมร้อยละ 85 และวัฒนธรรมในสมัยสมเด็จ-

พระนารายณ์มหาราช

  - ส่งเสริมการท่องเท่ียว

จังหวัดลพบุรี

6,130,000   6,130,000    6,130,000    6,130,000    6,130,000    

      2.5  แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการประดับไฟฟ้า -เพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์สถานท่ี - ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง 1,400,000    1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     - ประชาชนท่ีเข้าร่วม -สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติ- ส านักการช่าง

และตกแต่งสถานท่ีงาน ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และบริเวณงานแผ่นดินสมเด็จ- (งบเทศบาล) โครงการได้รับความ ศาสตร์และโบราณสถานได้รับ งานไฟฟ้าและถนน

แผ่นดินสมเด็จพระ- โบราณสถานในเขตเทศบาล พระนารายณ์ พึงพอใจในระดับมาก การอนุรักษ์และพัฒนา

นารายณ์มหาราช - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว - ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ของจังหวัดลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์-

มหาราชได้รับการเผยแพร่

2 โครงการประดับและ -เพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์สถานท่ี - ประดับตกแต่งสถานท่ีบริเวณ 1,200,000    600,000       600,000        600,000       600,000       -ประชาชนท่ีเข้าร่วม -ส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้าง ส านักการช่าง

ตกแต่งสถานท่ีงานแผ่น- ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (งบเทศบาล) โครงการได้รับความ รายได้ของจังหวัดลพบุรี งานสวนสาธารณะ

ดินสมเด็จพระนารายณ์- โบราณสถานในเขตเทศบาล - สร้างและตกแต่งซุ้มประตู พึงพอใจในระดับมาก - เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ

รวม
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มหาราช - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว - จัดสวนหย่อม พระนารายณ์มหาราช

ของจังหวัดลพบุรี - ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์-

มหาราชได้รับการเผยแพร่

3 โครงการปรับปรุงสภาพ - เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ภายใน -ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 10,000,000  10,000,000   10,000,000    10,000,000   10,000,000   - สภาพภูมิทัศน์ -สภาพภูมิทัศน์ภายในเขต ส านักการช่าง

ภูมิทัศน์ภายในเขต เขตเทศบาลให้สะอาดและ และบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ (งบเทศบาล) ภายในเขตเทศบาล เทศบาลสะอาดและสวยงาม งานสวนสาธารณะ

เทศบาล สวยงามมากข้ึน - จัดท าและตกแต่งสวนหย่อม มีความสะอาด มากข้ึน

-เพ่ือเพ่ิมสถานท่ีพักผ่อนของ ตามแยกถนนสายต่างๆและ สวยงาม น่าอยู่ - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดมล-

ประชาชน บริเวณต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ภาวะทางอากาศและเสียง

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลด - ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและ - เพ่ิมสถานท่ีพักผ่อนให้แก่

มลภาวะทางอากาศและเสียง บ่อพักและท่อระบายน้ าโดยรอบ ประชาชน

- เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว สวนสาธารณะ โบราณสถาน - จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ของจังหวัด และถนนสายต่างๆ

- ปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างโดยรอบสวนสาธารณะฯ

ฯลฯ

4 โครงการสวนสาธารณะ - เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ -ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและบริเวณ -            500,000       500,000        500,000       500,000       - สภาพภูมิทัศน์ภายใน- สภาพภูมิทัศน์ภายในและ ส านักการช่าง

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน ภายในและบริเวณโดยรอบ โดยรอบสวนสาธารณะ (งบเทศบาล) และบริเวณโดยรอบ บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ งานสวนสาธารณะ

โอกาสมหามงคลพระราช สวนสาธารณะ - ปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟ้าส่อง สวนสาธารณะสะอาด สะอาด สวยงามย่ิงข้ึน
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พิธีบรมราชาภิเษก สว่างโดยรอบสวนสาธารณะ สวยงาม - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลด

-ปรัปปรุงทางเท้า บ่อพัก ท่อระบาย มลภาวะทางอากาศ

น้ า โดยรอบสวนสาธารณะ - เพ่ิมสถานท่ีพักผ่อนให้

ประชาชน

- จ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

5 โครงการจัดท าน้ าหมัก - เพ่ือลดปริมาณขยะเปียกและ - จัดท าน้ าหมักจุลินทรีย์ (EM) ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - ลดปริมาณการ - ลดปริมาณขยะเปียก กองสาธารณสุขฯ

จุลินทรีย์ (EM) น าน้ าหมักจุลินทรีย์ (EM) ไว้ใช้ในการล้างตลาดสด ชุมชน (งบเทศบาล) ใช้สารเคมีในการ - มีน้ าหมักจุลินทรีย์ (EM) งานสุขาภิบาลและ

ท่ีหมักจากขยะเปียกมาใช้ใน ในเขตเทศบาล และบ่อขยะ ล้างตลาด ไว้ใช้ ในการล้างตลาดสด อนามัยส่ิงแวดล้อม

การล้างตลาด - ลดการใช้สารเคมี

- เพ่ือลดการใช้สารเคมี - ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

6 โครงการลดและคัดแยกขยะ - เพ่ือลดปริมาณขยะในเขต - จัดท ากิจกรรมการลดและคัดแยก 200,000      200,000       200,000        200,000       200,000       - ปริมาณขยะในเขต - ปริมาณขยะในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

มูลฝอยจากต้นทางตามหลัก เทศบาลเมืองลพบุรี ขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) เทศบาลลดลง ลดลง งานสุขาภิบาลและ

การ 3 Rs - เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ 3 Rs เช่น จัดอบรม อถล.อสม. - ประชาชนมีความตะหนักใน อนามัยส่ิงแวดล้อม

ตระหนักในการเรียนรู้และ ประธานชุมชนและคณะกรรมการ การเรียนรู้และเห็นความส าคัญ

เห็นความส าคัญในการคัดแยก ชุมชน จัดกิจกรรมรับซ้ือขยะรีไซเคิล ของการคัดแยกขยะ

ขยะและการก าจัดขยะใน ในชุมชน - ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

ครัวเรือน



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

7 โครงการบริหารจัดการ - เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจาก - ปลูกต้นไม้ -            -              50,000          50,000         50,000         - ประชาชนในเขต - ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ท ากิจกรรมแทนการใช้รถยนต์ (งบเทศบาล) เทศบาลได้รับ เมืองลพบุรี มีสุขภาพแข็งแรง งานสุขาภิบาลและ

ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม - กิจกรรมฟ้ืนฟูภาวะมลพิษ ผลกระทบจาก - ส่ิงแวดล้อมภายในเขต อนามัยส่ิงแวดล้อม

- ท าก๊าซชีวภาพ ภาวะเรือนกระจก เทศบาลเมืองลพบุรีร่มร่ืน

น้อยท่ีสุด มีออกซิเจนเพ่ิมข้ึน

8 โครงการรณรงค์รักษา - เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน - รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกัน 150,000      150,000       150,000        150,000       150,000       - ประชาชนในเขต - ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกัน กองสาธารณสุขฯ

ความสะอาดและพัฒนา ร่วมกันรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดในวันส าคัญ (งบเทศบาล) เทศบาลมีส่วนร่วม รักษาความสะอาดในวันส าคัญ งานรักษาความสะอาด

ส่ิงแวดล้อมเน่ืองในวัน ในวันส าคัญต่างๆ ต่าง ๆ ตามสถานท่ีส าคัญ ๆ ในการรักษาความ ต่าง ๆ มากข้ึน

ส าคัญต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สะอาด -ส่ิงแวดล้อมภายในเขตเทศบาล

(Big cleaning day) มีความสะอาดมากย่ิงข้ึน

9 โครงการวันลดโลกร้อน -เพ่ือให้ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - ประชาชนร่วมมือ - ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ กองสาธารณสุขฯ

(Car Free Day) ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กันลดโลกร้อนเพ่ือ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา งานสุขาภิบาล

ชุมชนประชาชน มีจิตส านึกใน ในวันท่ี 22 กันยายน ของทุกปี ลดปัญหาด้าน ชุมชนประชาชน มีจิตส านึก อนามัยส่ิงแวดล้อม

การร่วมมือกันช่วยลดโลกร้อน ส่ิงแวดล้อม ในการร่วมมือกันช่วยลด

- เพ่ือให้การสุขาภิบาลและ โลกร้อน

ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดลพบุรี

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สวยงาม

10 โครงการรณรงค์รักษา - เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน - รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกัน 60,000        60,000         60,000          60,000         60,000         - ประชาชนในเขต - ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกัน กองสาธารณสุขฯ
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ความสะอาดถนนสาย ร่วมกันรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดในวันส าคัญ (งบเทศบาล) เทศบาลมีส่วนร่วม รักษาความสะอาดในวัน งานรักษาความสะอาด

หลัก-สายรองและสถานท่ี ในวันส าคัญต่างๆ ต่างๆ ตามสถานท่ีส าคัญๆ ในการักษาความ ส าคัญต่างๆ มากข้ึน

สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล สะอาด

11 โครงการขุดลอกคูคลอง - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา - ขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ า 500,000      500,000       500,000        500,000       500,000       - มีการก าจัดผักตบ - ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง กองสาธารณสุขฯ

และท่อระบายน้ าในเขต น้ าท่วม ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (งบเทศบาล) ชวาและวัชพีชใน ในเขตเทศบาล งานรักษาความสะอาด

เทศบาลเมืองลพบุรี - เพ่ือป้องกันแหล่งเพาะเช้ือ -เก็บขนมูลฝอยและวัชพืชในคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ - การไหลของน้ าเป็นไปได้

โรคและก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ แหล่งน้ าสาธารณะ พัฒนาความ สะดวก

ยุงเพ่ือให้การไหลของน้ าใน สะอาดและส่ิงแวดล้อมในแหล่งน้ า - ท าให้คลองท่ีต้ืนเขิน มีความ

คลองเป็นไปได้สะดวก ลึกข้ึนสามารถรองรับน้ าเสีย

ได้ปริมาณมากข้ึน

12 โครงการจัดหารถสุขา - เพ่ือให้มีรถสุขาเคล่ือนท่ี - รถสุขาเคล่ือนท่ี แบบติดต้ังเคร่ือง -            -              7,500,000       7,500,000     -              - รถสุขาเคล่ือนท่ี - มีรถสุขาเคล่ือนท่ีเพียงพอ กองสาธารณสุขฯ

เคล่ือนท่ี เพียงพอส าหรับให้บริการ ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน จ านวน 1 คัน ส าหรับให้บริการประชาชน งานรักษาความสะอาด

ประชาชน - มีรถสุขาเคล่ือนท่ีให้บริการ

- เพ่ือใช้รถสุขาเคล่ือนท่ีให้ ประชาชนส าหรับการจัด

บริการประชาชนส าหรับการจัด กิจกรรมของเทศบาล

กิจกรรมของเทศบาล

13 โครงการจัดหารถขยะ - เพ่ือจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ -            -              2,500,000     2,500,000     -              -เทศบาลสามารถ -มีการเก็บขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง กองสาธารณสุขฯ

มูลฝอย เทศบาลไม่ให้มีขยะตกค้าง แบบเทท้าย จ านวน 2 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล งานรักษาความสะอาด

ไม่ให้มีขยะตกค้าง
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14 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือแสดงท่ีดินอันเป็นกรรม -ก่อสร้างร้ัวคันดินร้ัวลวดหนาม 150,000      150,000       150,000        150,000       150,000       - สถานท่ีก าจัดขยะ - สามารถแสดงเขตท่ีดินอัน กองสาธารณสุขฯ

สถานท่ีโดยรอบสถานท่ี สิทธ์ิของเทศบาล โดยรอบท่ีดินพร้อมประตูปิด- (งบเทศบาล) ท่ีอ าเภอท่าวุ้ง เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล งานรักษาความสะอาด

ท่ีก าจัดมูลฝอยท่ีอ าเภอ - เพ่ือป้องกันการบุกรุกและ เปิดทางเข้า มีการก่อสร้าง - ป้องกันการบุกรุก และการ

ท่าวุ้ง การเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดิน - ปรับสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบ ปรับปรุง เข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินโดย

โดยมิได้รับอนุญาต - ปลูกต้นไม้ ถมดินฯลฯ บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ มิได้รับอนุญาต

- เพ่ือเตรียมการด าเนินการ

ก าจัดขยะในอนาคต

15 โครงการปรับปรุงแก่ไข - เพ่ือปรับปรุงถนนเข้า-ออก - ก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้า-ออก -            -              2,000,000     -              -              - สถานท่ีท้ิงขยะ - รถยนต์สามารถว่ิงเข้า-ออก กองสาธารณสุขฯ

ปัญหาถนนทางเข้า-ออก ท่ีท้ิงขยะให้รถขยะสามารถ ท่ีท้ิงขยะโดยการขุดลอกหน้าดิน (งบเทศบาล) ของเทศบาลเมือง- เพ่ือท้ิงขยะได้สะดวกและ งานรักษาความสะอาด

ท่ีท้ิงขยะของเทศบาล ว่ิงเข้า-ออกไปท้ิงขยะด้านใน เดิมพร้อมปรับพ้ืนท่ีบดอัดแน่น ลพบุรีได้รับการ รวดเร็ว

เมืองลพบุรี พ้ืนท่ีได้อย่างสะดวกและ ปรับพ้ืนท่ีเสริมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงและบดอัด - เทศบาลเมืองลพบุรีสะอาด

รวดเร็ว และบดอัดแน่น และก่อสร้าง แน่นถนนทางเบ่ียง และเป็นระเบียบเรียบร้อย

- เพ่ือให้เกิดการจัดการ ปรับปรุงทางเบ่ียง โดยเสริมถนน - ไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

ส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยแก่ ดินลูกรังและบดอัดแน่น - ประชาชนในเขตเทศบาล

สุขภาพของประชาชน  การ เมืองลพบุรีมีสุขภาพดีท้ังทาง

ควบคุมและป้องกันและแก้ไข ด้านร่างกายและจิตใจ

ปัญหามลภาวะท่ีเป็นพิษจาก

ขยะมูลฝอยในชุมชน

- เพ่ือเก็บรวบรวมและก าจัด
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ขยะมูลฝอยไม่ให้เหลือตกค้าง

ไว้ในชุมชนเป็นการลดบ่อเกิด

ของโรค

16 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงตลาดสด - ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสด -            -              10,000,000    10,000,000   -              - ตลาดสดเทศบาลมี - ตลาดสดเทศบาลมีความ กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสดเทศบาล เทศบาลเมืองลพบุรีให้ เทศบาลเมืองลพบุรีให้มีความ (งบเทศบาล) ความสะอาดและมี เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล งานรักษาความสะอาด

เมืองลพบุรี เหมาะสมกับสภาพเมือง เป็นระเบียบเรียบร้อยและ มาตรฐานตามหลัก - เพ่ิมรายได้และขยายโอกาส

- เพ่ือขยายโอกาสในการ สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล สุขาภิบาล ในการประกอบอาชีพของ

ประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ ประชาชน

ให้แก่ประชาชน

17 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ของ - ถมพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจอดรถยนต์ 100,000      100,000       100,000        100,000       100,000       - โรงฆ่าสัตว์ได้มาตร- - มีพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ของผู้ กองสาธารณสุขฯ

โรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการ ป้องกันน้ าท่วม ของผู้ประกอบการ (งบเทศบาล) ฐานตามหลักสุขาภิ- ประกอบการ งานรักษาความสะอาด

ขังเน่ืองจากพ้ืนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ - ติดต้ังระบบไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ บาล - มีระบบไฟฟ้าท่ีให้ความสว่าง

- เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายาเคมี เพียงพอ

- เพ่ือปรับปรุงด้านต่างๆ ให้ได้ - ปรับปรุงด้านต่างๆ ของโรง - ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานของ

มาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์

18 โครงการก่อสร้าง - เพ่ือให้มีโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้ - จัดซ้ือท่ีดินส าหรับก่อสร้าง -            -              -              20,000,000   -              - เทศบาลมีพ้ืนท่ีแห่ง - มีโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้มาตรฐาน กองสาธารณสุขฯ

โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ มาตรฐานถูกต้องตามหลัก โรงฆ่าสัตว์ จ านวน 1 แปลง  (งบเทศบาล) ใหม่ได้รองรับการ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล งานรักษาความสะอาด

สุขาภิบาล - ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ตาม ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ - ประชาชนได้บริโภคเน้ือสัตว์
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- เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค แบบแปลน และมาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน ท่ีสะอาดปราศจากการปนเป้ือน

เน้ือสัตว์ท่ีสะอาดปราศจากการ จ านวน 1 แห่ง ของเช้ือโรค

ปนเป้ือนของเช้ือโรค -ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์มีสถานท่ี

- เพ่ือให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ ในการฆ่าสัตว์ได้อย่างเพียงพอ

มีสถานท่ีในการฆ่าสัตว์ได้อย่าง และถูกหลักสุขาภิบาล

เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล

19 โครงการบริหารจัดการ -เพ่ือเป็นการจัดการขยะมูลฝอย - ก่อสร้างโรงงานก าจัดการขยะ -            -              950,000,000     -              -              - ขยะมูลฝอยได้รับ - สามารถจัดการขยะมูลฝอยท่ี กองสาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอยแบบครบ ท่ีมุ่งเน้นการบริหารจัดการ มูลฝอยแบบครบวงจรและการ (เอกชนด าเนินการ) การก าจัดแบบครบ มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้ังแต่ งานรักษาความสะอาด

วงจรและการผลิตเป็น ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นการเกิดขยะ ผลิตเป็นพลังงานทดแทนในเขต วงจร จุดเร่ิมต้นการเกิดขยะ การคัด

พลังงานทดแทนในเขต การเก็บรวบรวมและการก าจัด เทศบาลเมืองลพบุรี แยกขยะ การเก็บรวบรวมและ

เทศบาลเมืองลพบุรี รวมไปถึงการน าวัสดุ หรือขยะ การก าจัดรวมไปถึงการด าเนิน

มูลฝอยท่ีมีศักยภาพกลับมาใช้ การแก้ไขขยะมูลฝอยชุมชน

หรือแปรรูปใหม่เพ่ือลดปริมาณ อย่างครบวงจร

ขยะให้น้อยท่ีสุด โดยมุ่งเน้น - สามารถด าเนินการก าจัดขยะ

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มูลฝอยเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

ในการด าเนินการแก้ไข สามารถแก้ไขปัญหาด้านการ

ขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีได้ จัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เกิดประโยชน์แก่ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ประชาชนในจังหวัดลพบุรี ในจังหวัดลพบุรี
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20 โครงการปรับปรุงภูมิ - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ใน - ปลูกต้นไม้บริเวณสวน 500,000      500,000       500,000        500,000       500,000       - สวนสัตว์สาธารณะ - มีสวนสัตว์สาธารณะท่ีมี กองสาธารณสุขฯ

ทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ สวนสัตว์สาธารณะ(สวนลิง) สาธารณะและโดยรอบ (งบเทศบาล) (สวนลิง) มีสภาพ ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์เป็น งานสัตวแพทย์

(สวนลิง) ให้มีความร่มร่ืนสวยงามและ - ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่ืนๆ ท่ี ภูมิทัศน์สามารถ แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์

เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ เก่ียวข้อง เป็นท่ีอยู่ของสัตว์

ได้อย่างดี

21 โครงการจัดระเบียบลิง -เพ่ือให้ลิงอยู่อย่างมีความเป็น - จัดระเบียบลิงและบริหาร 200,000      200,000       200,000        200,000       200,000       -ประชาชนได้รับการ -ลิงอยู่อย่างมีความเป็นระเบียบ กองสาธารณสุขฯ

ระเบียบเรียบร้อยไม่เป็นปัญหา จัดการลิง โดยจัดหาท่ีให้อาหาร (งบเทศบาล) บรรเทาปัญหาความ เรียบร้อยไม่เป็นปัญหาของสังคม งานสัตวแพทย์

ของสังคม ลิง สระน้ าลิง สนามของเล่นลิง เดือดร้อนจากลิง - จัดระเบียบลิงให้อยู่ในการ

-เพ่ือจัดระเบียบลิงให้อยู่ในการ แหล่งพักผ่อนของลิง จัดหา - ลดอุบัติเหตุและ ควบคุมความประพฤติรวมท้ัง

ควบคุมความประพฤติรวมท้ัง คนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ ป้องกันโรคติดต่อ ด้านสุขภาพการป้องกันอุบัติเหตุ

ด้านสุขภาพการป้องกันอุบัติ- - ย้ายลิงบางส่วนเพ่ือลดความ การป้องกันโรคติดต่อ

เหตุการณ์ป้องกันโรคติดต่อ แออัดของลิง โดยจัดการสถานท่ี -มีสวนลิงท่ีมีทัศนียภาพภูมิทัศน์

- เพ่ือให้มีสวนลิงท่ีมีทัศนีย- ท่ีเหมาะสม ความสะอาดเป็นแหล่งท่ีอยู่

ภาพความสะอาดเป็น อาศัยของลิง

แหล่งท่ีอยู่อาศัยของลิง -มีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ

- เพ่ือให้มีนักท่องเท่ียวท้ัง ชาวต่างชาติมาท่องเท่ียวเมือง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ลพบุรีเพ่ิมมากข้ึน

มาท่องเท่ียวเมืองลพบุรีเพ่ิม

มากข้ึน
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14,460,000 14,360,000  986,410,000 54,410,000  14,410,000  

    2.6  แผนงานงบกลาง 

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย - เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่ 26,000,000  27,000,000   28,000,000    29,000,000   30,000,000   - ประชาชนภายใน - คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ

ยังชีพผู้สูงอายุ - แบ่งเบาภาระรายจ่ายภายใน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง       (เงินอุดหนุนท่ัวไป) เขตเทศบาลได้รับ ดีข้ึน

ครอบครัว ลพบุรี เบ้ียยังชีพครบตาม - สังคมภายในชุมชนอบอุ่น

- เพ่ือให้สังคมภายในชุมชนอบ เกณฑ์ท่ีก าหนด น่าอยู่ย่ิงข้ึน

อุ่นย่ิงข้ึน ทุกคน

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย - เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่ 4,000,000    4,200,000     4,500,000     4,700,000     5,000,000     - ประชาชนภายใน - คุณภาพชีวิตของคนพิการ กองสวัสดิการฯ

ยังชีพคนพิการ - แบ่งเบาภาระรายจ่ายภายใน คนพิการในเขตเทศบาลเมือง          (เงินอุดหนุนท่ัวไป) เขตเทศบาลได้รับ ดีข้ึน

ครอบครัว ลพบุรี เบ้ียยังชีพครบตาม - สังคมภายในชุมชนอบอุ่น

รวม
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- เพ่ือให้สังคมภายในชุมชนอบ เกณฑ์ท่ีก าหนด น่าอยู่ย่ิงข้ึน

อุ่นย่ิงข้ึน ทุกคน

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย - เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่ 90,000        90,000         90,000          90,000         90,000         - ประชาชนภายใน - คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย กองสวัสดิการฯ

ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล          (เงินอุดหนุนท่ัวไป) เขตเทศบาลได้รับ โรคเอดส์ดีข้ึน

- แบ่งเบาภาระรายจ่ายภายใน เทศบาลเมืองลพบุรี เบ้ียยังชีพครบตาม - สังคมภายในชุมชนอบอุ่น

ครอบครัว เกณฑ์ท่ีก าหนด น่าอยู่ย่ิงข้ึน

- เพ่ือให้สังคมภายในชุมชนอบ ทุกคน

อุ่นย่ิงข้ึน

4 โครงการกองทุนหลัก - เพ่ือขอรับการสนับสนุน - ประชากรในเขตเทศบาลทุก 1,200,000    1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     - ประชาชนในเขต - หน่วยบริการในพ้ืนท่ีได้รับ กองสาธารณสุขฯ

ประกันสุขภาพในระดับ จัดบริการสาธารณสุขของ กลุ่มอายุ โดยใช้ฐานข้อมูล (งบเทศบาลและงบสปสช.) เทศบาลได้รับบริการ งบประมาณสนับสนุนในด้าน งานศูนย์บริการฯ

ท้องถ่ิน หน่วยบริการในพ้ืนท่ีด้านการ ประชากรด้านสาธารณสุข สาธารณสุขอย่าง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้อง- งานส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ท่ัวถึงและมีคุณภาพ กันโรคการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ -เด็กแรกเกิด-5 ปี อายุ 6-24 ปี และการรักษาพยาบาลระดับ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ อายุ 25 ปีข้ึนไป ปฐมภูมิท าให้คุณภาพชีวิตของ

ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการ - ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย เย่ียม- ประชากรในเขตเทศบาลดีข้ึน

ด ารงชีวิต บ้านให้บริการดูแลสร้างเสริม - กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ

- เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่และ สุขภาพและป้องกันควบคุมโรค กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบ

เด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อาชีพท่ีมีความเส่ียง และกลุ่ม
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 และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ - จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในพ้ืนท่ีได้รับ

ท่ีมีความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วย ตรวจคัดกรอง ด าเนินการ การดูแลอย่างใกล้ชิดตามสภาพ

โรคเร้ือรังท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีสามารถ ป้องกันควบคุมโรค การฟ้ืนฟู ปัญหาและความต้องการอย่าง

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ สมรรถภาพให้แก่ประชาชน มีคุณภาพ

อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มประชาชนหรือองค์กร

- เพ่ือขอรับการสนับสนุนค่าใช้ - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับงบ

จ่ายให้กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี ประชุม ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ประมาณสนับสนุนการจัดท า

จัดท ากิจกรรมเพ่ือการสร้าง รณรงค์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

เสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค การป้องกันโรคหรือการฟ้ืนฟู

- เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ -สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม สภาพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

การป้องกันโรคหรือการฟ้ืนฟู ประชากรในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมใน เป็นการสนับสนุนกระบวนการ

สมรรถภาพให้แก่ประชาชน การจัดท ากิจกรรมเก่ียวกับการ มีส่วนร่วมของประชาชนใน

ในพ้ืนท่ี ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ท้องถ่ิน

และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตาม

ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี

ฯลฯ

31,290,000 32,490,000  33,790,000   34,990,000  36,290,000  รวม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

    3.1  แผนงานการศึกษา

1 โครงการมอบวุฒิบัตร - เพ่ือแสดงความยินดีแก่  - จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ 50,000        50,000         50,000          50,000         50,000         - นักเรียนท่ีส าเร็จ - นักเรียนท่ีจบการศึกษามี กองการศึกษา

และประกาศนียบัตร นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ (งบเทศบาล) การศึกษาช่วงช้ันท่ี ความพยายามท่ีจะศึกษาต่อ งานโรงเรียน

อนุบาลและนักเรียนท่ีส าเร็จ อนุบาลและนักเรียนท่ีส าเร็จ 2 ช่วงช้ันท่ี 3 และ ในระดับท่ีสูงข้ึน

การศึกษาช่วงช้ันท่ี 2 ช่วงช้ันท่ี การศึกษาช่วงช้ันท่ี 2 ช่วงช้ันท่ี ช่วงช้ันท่ี 4 ร้อยละ -ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

3 และช่วงช้ันท่ี 4 ของโรงเรียน 3 และช่วงช้ันท่ี 4 ของโรงเรียน 95 และรับทราบถึงความก้าวหน้า

ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

-เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการ สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

ศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน

- ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบาย

และความก้าวหน้าในด้านการ

จัดการศึกษา

2 โครงการแข่งขันทักษะทาง - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและ - นักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัด 180,000      180,000       180,000        180,000       200,000       - นักเรียนและครู - สร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้เชิง กองการศึกษา

วิชาการและมหกรรมการ ครูในสังกัดเข้ารับการคัดเลือก เทศบาลเมืองลพบุรีเข้าร่วมการ (งบเทศบาล) เข้าร่วมแสดงผลงาน วิชาการให้กับนักเรียนและครู งานนิเทศการศึกษา

จัดการศึกษาท้องถ่ิน เป็นต้นแทนระดับเทศบาล แข่งขันทักษะทางวิชาการเป็น ผลงานทางวิชาการ - นักเรียนและครูได้พัฒนา

ระดับภาคและระดับประเทศ ตัวแทนระดับเทศบาล ระดับภาค ร้อยละ 60 ผลงานทางวิชาการของตนเอง

และระดับประเทศ ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน
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3 โครงการสภาเด็กและเยาวชน - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและ 10,000        10,000         10,000          10,000         10,000         - จ านวนเด็กและเยาว-- เด็กและเยาวชนได้ความรู้ใน กองการศึกษา

แห่งชาติ ของสภาเด็กและเยาวชน เยาวชนได้เรียนรู้ในด้านการศึกษา (งบเทศบาล) ชนท่ีร่วมสภาเด็ก ด้านต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงออกใน

เทศบาลเมืองลพบุรี สุขภาพ กีฬา อาชีพและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 20 คน ทางท่ีถูกต้อง

- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มี ท้องถ่ินและให้เด็กและเยาวขน

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเทศชาติ

- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้

พัฒนาตนเองและแสดงออก

ในทางท่ีถูกต้อง

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพ่ือเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่าย- สนับสนุนงบประมาณในการ 26,000,000  32,000,000   32,000,000    32,000,000   32,000,000   - นักเรียนต้ังแต่ระดับ - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาต้ังแต่ บริหารสถานศึกษาให้แก่โรงเรียน           (เงินอุดหนุนท่ัวไป) ก่อนวัยเรียนจนจบ ลพบุรีมีงบประมาณในการ งานโรงเรียน

ระดับก่อนวัยเรียนจนจบมัธยม ในสังกัดเทศบาลต้ังแต่ระดับก่อน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 พัฒนาการศึกษาและนักเรียน

ศึกษาปีท่ี 6 ให้มีคุณภาพและ วัยเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เช่น ของโรงเรียนในสังกัด สามารถเรียนโดยไม่เสียค่าใช้

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การ - อาหารกลางวัน เทศบาลเมืองลพบุรี จ่ายในการเรียนเป็นการแบ่ง

จัดสรรเงินและวิธีการเบิกจ่าย - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร สามารถเรียนโดยไม่ เบาภาระของผู้ปกครอง

งบประมาณโครงการสนับสนุน - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่ือการ เสียค่าใช้จ่ายเป็นการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน เรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม แบ่งเบาภาระของ

ศึกษาของกรมส่งเสริมปกครอง ของ ครู ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด
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- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล

- ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถ่ิน (SBML)

- ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม

รักการอ่านในสถานศึกษา อปท.

- ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมของ

ศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว

ในสถานศึกษา อปท.

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือ

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

- ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน

ยากจน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน

การสอน (รายหัว)

- ค่าหนังสือเรียน

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
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- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการสอน การ

บริหารตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

ฯลฯ

5 โครงการเงินอุดหนุนอาหาร -เพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอนตาม - อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 18,000,000  18,000,000   18,000,000    18,000,000   18,000,000   -นักเรียนต้ังแต่ระดับ - นักเรียนระดับก่อนประถม กองการศึกษา

กลางวัน พ.ร.บ.การกระจายอ านาจฯ ค่าอาหารกลางวันส าหรับ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) อนุบาลถึงช้ันประถม ศึกษาถึงระดับช้ันประถมศึกษา งานโรงเรียน

- เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน นักเรียนระดับก่อนประถม ศึกษาปีท่ี 6 ของ ปีท่ี ๑-๖ ได้รับประทานอาหาร

อาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทุก ศึกษาถึงระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล ครบถ้วนทุกคน

วันทุกคน ปีท่ี 1-6 ให้แก่โรงเรียนสังกัด ลพบุรี,โรงเรียน - นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

- เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักและ สพฐ.ลพ.1 ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล เมืองใหม่ฯ แข็งแรงสมบูรณ์

ส่วนสูงตามเกณฑ์ (ภาวะ เมืองลพบุรีให้ได้รับประทานอาหาร - นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการ

โภชนาการปกติ) กลางวันครบถ้วนทุกคน รับประทานอาหารกลางวัน

6 โครงการอาหารเสริม - เพ่ือพัฒนาร่างกายของ - นักเรียนระดับก่อนประถม 13,200,000  13,200,000   13,200,000    13,200,000   13,200,000   -นักเรียนต้ังแต่ระดับ - นักเรียนและเด็กศูนย์พัฒนา กองการศึกษา



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

(นม) นักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัย ศึกษาและระดับช้ันประถม           (เงินอุดหนุนท่ัวไป) อนุบาลถึงช้ันประถม เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง งานโรงเรียน

ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนัก ศึกษาปีท่ี 1-6 และศูนย์พัฒนา ศึกษาปีท่ี 6 ของ ลพบุรีได้ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพ

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวง และโรงเรียนสังกัดสังกัด เทศบาลเมืองลพบุรี,

สาธารณสุข สพฐ.ลพ.1 อยู่ในเขตเทศบาล โรงเรียนเมืองใหม่ฯ

-เพ่ือเป็นการปลูกฝังการด่ืมนม เมืองลพบุรีได้ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพ และศูนย์พัฒนา

ในเด็กและเยาวชนให้พัฒนา ตามเกณฑ์การจัดซ้ือนมพร้อม เด็กเล็กเทศบาล

ร่างกายและสติปัญญา ด่ืมในโครงการอาหารเสริม ได้ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพ

(นม) โรงเรียนอย่างน้อย ตามเกณฑ์ทุกคน

200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน

7 โครงการอบรมสัมมนา - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ - จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ 1,700,000    1,700,000     1,700,000     1,700,000     1,700,000     -พนักงานครูเทศบาล - ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ กองการศึกษา

และศึกษาดูงานพนักงานครู ประสบการณ์ให้กับครู และศึกษาดูงานให้แก่บุคลากร (งบเทศบาล) โรงเรียนสังกัด และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการ งานนิเทศการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา - เพ่ือกระตุ้นให้ครูได้พัฒนา ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล เทศบาลเมืองลพบุรี เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ตนเองเชิงบูรณาการ รู้จัก เมืองลพบุรี มีความรู้เพ่ิมพูนและ ย่ิงข้ึน

แก้ปัญหา ร่วมคิดร่วมท า ประสบ-การณ์ และ

มีวิสัยทัศน์การจัดการเรียน มีความพึงพอใจ

การสอนให้มีคุณภาพ ร้อยละ 85

8 โครงการส่งเสริมและ - เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมี - จัดอบรมหรือจัดการแข่งขัน 100,000      100,000       100,000        100,000       100,000       - เด็ก เยาวชนและ -เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

พัฒนากีฬาเด็ก เยาวชน น้ าใจนักกีฬา สร้างความสามัคคี กีฬาประเภทต่างๆ ให้แก่เด็ก (งบเทศบาล) ประชาชนได้ร่วม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ งานกีฬาและ
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และประชาชน และรู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิด เยาวชนและประชาชน เช่น กิจกรรมประเภท -เด็ก เยาวชนและประชาชน นันทนาการ

ประโยชน์ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัก- ต่างๆ จ านวน มีทักษะด้านการกีฬาสูงข้ึน 

 -เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง ฯ 500 คน และรู้จักใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

9 โครงการส่งนักเรียนเข้า -เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานด้านกีฬาให้ - ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล 200,000      200,000       200,000        200,000       200,000       - นักเรียน ตัวแทน - นักเรียนมีความรู้และทักษะ กองการศึกษา

ร่วมการแข่งขันกีฬา แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียน เมืองลพบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬา (งบเทศบาล) นักกีฬาเทศบาลได้ ด้านกีฬามากข้ึน งานกีฬาและ

นักเรียนองค์กรปกครอง เทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียนองค์กรปกครองส่วน เข้าร่วมการแข่งขัน - นักเรียนสามารถสร้างช่ือเสียง นันทนาการ

ส่วนท้องถ่ิน - เพ่ือแสดงศักยภาพของ ท้องถ่ินระดับกลุ่มโรงเรียน กีฬาฯ จ านวน ให้แก่เทศบาล

นักเรียนและสร้างช่ือเสียงให้ ระดับจังหวัด ระดับภาคและ 150 คน

แก่เทศบาล ระดับประเทศ

- เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน

กีฬาให้แก่นักเรียน

10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกถึง - จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและ 300,000      300,000       300,000        300,000       300,000       -เด็กเข้าร่วมโครงการ - เด็กและเยาวชนได้รับความ กองการศึกษา

ความสามารถและสนุกสนาน เยาวชนท้ังในและนอกสถาน (งบเทศบาล) มีความพึงพอใจต่อ สนุกสนานร่ืนเริง งานกิจกรรมเด็ก

- เพ่ือให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ศึกษาในเขตเทศบาล กิจกรรมการจัดงาน - หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และเยาวชน

เห็นความส าคัญของเด็กและ ในภาพรวมร้อยละ เห็นความส าคัญของเด็กและ

เยาวชน 85 เยาวชน

11 โครงการจัดกิจกรรม - เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มีจิต - จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเยาวชน 10,000        10,000         10,000          10,000         10,000         - เยาวชนได้ร่วม - เยาวชน ประชาชน และ กองการศึกษา
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เน่ืองในวันเยาวชน ส านึกในการพัฒนาตนเอง แห่งชาติ        (รายได้สถานศึกษา) กิจกรรม จ านวน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ งานกิจกรรมเด็ก

แห่งชาติ - เพ่ือกระตุ้นให้สังคมเห็น 500 คน พัฒนาเด็กและเยาวชนได้ร่วม และเยาวชน

ความส าคัญของเยาวชน จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคม

12 โครงการแต่งต้ังคณะ- - เพ่ือให้เป็นไปตามพระราช- - คณะกรรมการสถานศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - โรงเรียนมีคณะ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

กรรมการสถานศึกษา บัญญัติระเบียบบริหาราชการ ข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด กรรมการการศึกษา พัฒนาการศึกษาของเทศบาล งานโรงเรียน

ข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. เทศบาลเมืองลพบุรี จ านวน 5 ข้ันพ้ืนฐานครบถ้วน เมืองลพบุรี

สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 2546 โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติ

- เพ่ือให้ประชาชน ผู้ปกครอง ระเบียบบริหาร-

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ราชการกระทรวง

ศึกษาของท้องถ่ิน ศึกษาธิการ พ.ศ.2546

13 โครงการก่อสร้างติดต้ัง - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่าง - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า -            -              6,000,000     12,000,000   12,000,000   - แสงไฟส่องสว่าง - แสงไฟส่องสว่างบริเวณ กองการศึกษา

ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์/ บริเวณโรงเรียนเพ่ือลดการ โซล่าเซลล์/แผงโซล่าเซลล์ภาย- (งบเทศบาล) ภายในบริเวณ โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน (ท.1-ท.5)

แผงโซล่าเซลล์โรงเรียน พ่ึงพิงพลังงานจากไฟฟ้า ในบริเวณโรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนเพ่ิมข้ึน - การพ่ึงพิงพลังงานจากไฟฟ้า

ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และลดภาระค่าไฟฟ้าของ สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลดลง

โดยเร่ิมจากโรงเรียนเทศบาล สถานศึกษา โดยเร่ิมจากโรงเรียนเทศบาล 5

5 ระบบสาทิตเทศบาลเมือง ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีเป็น

ลพบุรีเป็นโรงเรียนน าร่อง โรงเรียนน าร่อง

14 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร - ปรับปรุงอาคาร  1,2,3,4 ท้ัง 4 -            -              2,200,000     -              -              - สภาพภูมิทัศน์ของ - อาคารเรียนของโรงเรียนมี กองการศึกษา
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1,2,3,4  ปรับปรุงอาคาร เรียนให้มีสภาพดีข้ึน อาคาร โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนดีข้ึน สภาพดีมีสีสันสวยงามดีข้ึน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)

ห้องเคร่ืองเล่นและสนาม - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ภายในและภายนอกอาคาร และท าให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

หญ้าเทียม โรงเรียน - ปรับปรุงหลังคา,ปรับปรุงประตู ดีข้ึน

ปรับปรุงผนัง

- ปรับปรุงพ้ืนและทาสีอาคาร,

- ก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้อง

เคร่ืองเล่น

- ปรับปรุงสนามหญ้าเทียม

15 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่าง - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -              - แสงไฟส่องสว่าง - แสงไฟส่องสว่างบริเวณ กองการศึกษา

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณโรงเรียน อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ภายในบริเวณ โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน (โรงเรียน ท.1)

โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบ - เพ่ือลดการพ่ึงพิงพลังงาน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน โรงเรียนเพ่ิมข้ึน - การพ่ึงพิงพลังงานจากไฟฟ้า

สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จากไฟฟ้า 10 จุด ลดลง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน
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10 ชุด

16 โครงการจัดหาป้าย - เพ่ือใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ -            500,000        -              -              - การเผยแพร่ - นักเรียนและผู้ปกครองได้รับ กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์อิเล็ก- ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน อิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร (งบเทศบาล) ข้อมูลข่าวสารของ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้ (โรงเรียน ท.1)

ทรอนิกส์บริเวณโรงเรียน เทศบาล 1 ในระบบสาธิต พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ป้าย โรงเรียนชัดเจนและ ชัดเจนและรวดเร็วย่ิงข้ึน

เทศบาล 1 ในระบบสาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี รวดเร็วย่ิงข้ึน

เทศบาลเมืองลพบุรี

17 โครงการปรับปรุงห้องเรียน -เพ่ือใช้ในการผลิตส่ือการสอน - ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา -            -              500,000        -              -              - นักเรียนได้รับ  - นักเรียนได้รับส่ือการสอน กองการศึกษา

เป็นห้องโสตศึกษา โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (งบเทศบาล) ส่ือการสอนท่ีมี ท่ีมีประสิทธิภาพ (โรงเรียน ท.1)

เทศบาล 1 ระบบสาธิต ประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองลพบุรี

18 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร - ปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมทาสี -            -              2,000,000     -              -              - สภาพภูมิทัศน์ของ - อาคารเรียนของโรงเรียนมี กองการศึกษา

เรียนพร้อมทาสีโรงเรียน เรียนให้มีสภาพดีข้ึน โรงเรียน เทศบาล 1 โดยท าการ โรงเรียนดีข้ึน สภาพดีมีสีสันสวยงามดีข้ึน (โรงเรียน ท. 1)

เทศบาล 1 ระบบสาธิต - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของ  1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และท าให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียน เรียนท่ีช ารุดเสียหาย ดีข้ึน

2. ปรับปรุงทาสีภายนอกและภายใน

อาคารเรียน

3.ปรับปรุงทางเดินเช่ือมอาคารเรียน

19 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงหลังคา - ก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่าง -            -              300,000        -              -              - สภาพอาคาร - มีหลังคาคลุมอาคารเรียนของ กองการศึกษา

หลังคาคลุมอาคารเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 2 ให้ อาคารเรียน 2 ท้ัง 2 อาคาร (งบเทศบาล) เหมาะสมส าหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 มีสภาพ (โรงเรียน ท.2)



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบ มีสภาพเหมาะสมส าหรับการ โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิต การเรียนการสอน เหมาะสมส าหรับการจัดการ

สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จัดการเรียนการสอน เทศบาลเมืองลพบุรี โครงหลังคา เรียนการสอน

เหล็กรูปพรรณ พร้อมมุงด้วย

หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)

20 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่าง - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -              - แสงไฟส่องสว่าง - แสงไฟส่องสว่างบริเวณ กองการศึกษา

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณโรงเรียน อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ภายในบริเวณ โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน (โรงเรียน ท.2)

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบ - เพ่ือลดการพ่ึงพิงพลังงาน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน โรงเรียนเพ่ิมข้ึน - การพ่ึงพิงพลังงานจากไฟฟ้า

สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จากไฟฟ้า 10 จุด ลดลง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

21 โครงการปรับปรุงห้องเรียน -เพ่ือใช้ในการผลิตส่ือการสอน - ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา -            -              500,000        -              -              - นักเรียนได้รับ  - นักเรียนได้รับส่ือการสอน กองการศึกษา

เป็นห้องโสตศึกษา โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 2 (งบเทศบาล) ส่ือการสอนท่ีมี ท่ีมีประสิทธิภาพ (โรงเรียน ท.2)

เทศบาล 2 ระบบสาธิต ประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองลพบุรี



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

22 โครงการจัดหาป้าย - เพ่ือใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ -            -              500,000        -              - การเผยแพร่ - นักเรียนและผู้ปกครองได้รับ กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์อิเล็ก- ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน อิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร (งบเทศบาล) ข้อมูลข่าวสารของ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้ (โรงเรียน ท.2)

ทรอนิกส์บริเวณโรงเรียน เทศบาล 2 ในระบบสาธิต พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ป้าย โรงเรียนชัดเจนและ ชัดเจนและรวดเร็วย่ิงข้ึน

เทศบาล 2 ในระบบสาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี รวดเร็วย่ิงข้ึน

เทศบาลเมืองลพบุรี

23 โครงการปรับปรุง อาคาร - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร -ก่อสร้างอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 -            -              2,000,000     -              -              - สภาพภูมิทัศน์ของ - อาคารเรียนของโรงเรียนมี กองการศึกษา

เรียน  1,2,3 เรียนให้มีสภาพดีข้ึน โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนดีข้ึน สภาพดีมีสีสันสวยงามดีข้ึน (โรงเรียน ท. 2)

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ภายในและภายนอกอาคาร และท าให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียน - ปรับปรุงห้องน้ า - ส้วม ดีข้ึน

- ปรับปรุงประตู, ปรับปรุงผนัง

- ปรับปรุงพ้ืนและทาสีอาคาร

24 โครงการปรับปรุงห้องเรียน  - เพ่ือใช้ในการผลิตส่ือการสอน - ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา -            -              500,000        -              -              - นักเรียนได้รับ  - นักเรียนได้รับส่ือการสอน กองการศึกษา

เป็นห้องโสตศึกษา โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (งบเทศบาล) ส่ือการสอนท่ีมี ท่ีมีประสิทธิภาพ (โรงเรียน ท.3)

เทศบาล 3 ระบบสาธิต ประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองลพบุรี

25 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่าง - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              - แสงไฟส่องสว่าง - แสงไฟส่องสว่างบริเวณ กองการศึกษา

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณโรงเรียน อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ภายในบริเวณ โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน (โรงเรียน ท.3)

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบ - เพ่ือลดการพ่ึงพิงพลังงาน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน โรงเรียนเพ่ิมข้ึน - การพ่ึงพิงพลังงานจากไฟฟ้า

สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จากไฟฟ้า 10 จุด ลดลง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

26 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน - เพ่ือจัดหาอาคารเรียนให้ - ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน -            12,000,000   -              -              -              - อาคารเรียน คสล. - มีอาคารเรียนเพียงพอและ กองการศึกษา

คสล. 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน เพียงพอและเหมาะสมส าหรับ 12 ห้องเรียน  จ านวน 1 อาคาร (งบเทศบาล) 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน เหมะสมส าหรับการจัดการเรียน (โรงเรียน ท.3)

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบ การจัดการเรียนการสอนของ จ านวน 1 อาคาร การสอนของโรงเรียน

สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียน

27 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร - ปรับปรุงห้องโถงอาคารอเนก -            -              5,000,000     -              -              - สภาพภูมิทัศน์ของ - อาคารเรียนของโรงเรียนมี กองการศึกษา

อเนกประสงค์โรงเรียน เรียนให้มีสภาพดีข้ึน ประสงค์ โรงเรียนดีข้ึน สภาพดีมีสีสันสวยงามดีข้ึน (โรงเรียน ท. 3)

เทศบาล 3 ระบบสาธิต - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของ - ปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคาร และท าให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียน ท้ังหมด ดีข้ึน

- ปรับปรุงหลังอาคาร

- ติดต้ังฝ้าเพดานอาคาร

- ก่อสร้างปรับปรุงขยายเวที

การแสดง

- ปรับปรุงพ้ืนทางเดินหน้าอาคาร

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

28 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมทาสี -            -              2,200,000     -              -              - สภาพภูมิทัศน์ของ - อาคารเรียนของโรงเรียนมี กองการศึกษา

เรียนพร้อมทาสีโรงเรียน เรียนให้มีสภาพดีข้ึน โรงเรียนเทศบาล 3 โดยท าการ โรงเรียนดีข้ึน สภาพดีมีสีสันสวยงามดีข้ึน (โรงเรียน ท. 3)

เทศบาล 3 ระบบสาธิต - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนท่ี และท าให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียน ช ารุดเสียหาย ดีข้ึน

2. ปรับปรุงทาสีภายนอกและภาย

ในอาคารเรียน

29 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร - ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนก -            5,000,000     -              -              -              - อาคารอเนก- -โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ กองการศึกษา

อาคารอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ส าหรับรองรับ ประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (งบเทศบาล) ประสงค์ จ านวน ส าหรับจัดกิจกรรมของโรงเรียน (โรงเรียน ท.4)

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบ การจัดกิจกรรมของโรงเรียน ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1 อาคาร

สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

30 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่าง - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            500,000       -              -              -              - แสงไฟส่องสว่าง - แสงไฟส่องสว่างบริเวณ กองการศึกษา

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณโรงเรียน อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ภายในบริเวณ โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน (โรงเรียน ท. 4)

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบ - เพ่ือลดการพ่ึงพิงพลังงาน 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน โรงเรียนเพ่ิมข้ึน - การพ่ึงพิงพลังงานจากไฟฟ้า

สาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จากไฟฟ้า 10 จุด ลดลง

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

31 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร - ปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมทาสี -            -              4,500,000     -              -              - สภาพภูมิทัศน์ของ - อาคารเรียนของโรงเรียนมี กองการศึกษา

เรียน พร้อมทาสีโรงเรียน เรียนให้มีสภาพดีข้ึน โรงเรียนเทศบาล 4 โดยท าการ โรงเรียนดีข้ึน สภาพดีมีสีสันสวยงามดีข้ึน (โรงเรียน ท. 4)

เทศบาล 4 ระบบสาธิต - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนท่ี และท าให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียน ช ารุดเสียหาย ดีข้ึน

2. ปรับปรุงทาสีภายนอกและภาย

ในอาคารเรียน

3. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน

32 โครงการปรับปรุงสวน - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร - ปรับปรุงสวนหย่อมรอบห้องน้ า -            -              80,000          -              -              - สภาพภูมิทัศน์ของ - อาคารเรียนของโรงเรียนมี กองการศึกษา

หย่อมรอบห้องน้ าโรงเรียน เรียนให้มีสภาพดีข้ึน โรงเรียนเทศบาล 4 โดยท าการ โรงเรียนดีข้ึน สภาพดีมีสีสันสวยงามดีข้ึน (โรงเรียน ท. 4)

เทศบาล 4 ระบบสาธิต - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ปลูกต้นไม้พร้อมตกแต่งรอบอาคาร และท าให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน

เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียน ห้องน้ า ดีข้ึน

33 โครงการจัดหาป้าย - เพ่ือใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ -            -              500,000        -              -              - การเผยแพร่ - นักเรียนและผู้ปกครองได้รับ กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์อิเล็ก- ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน อิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร (งบเทศบาล) ข้อมูลข่าวสารของ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้ (โรงเรียน ท.5)

ทรอนิกส์บริเวณโรงเรียน เทศบาล 5 ในระบบสาธิต พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ป้าย โรงเรียนชัดเจนและ ชัดเจนและรวดเร็วย่ิงข้ึน

เทศบาล 5 ในระบบสาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี รวดเร็วย่ิงข้ึน

เทศบาลเมืองลพบุรี

34 โครงการจัดซ้ือ จัดหา - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 5,000,000    5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     - โรงเรียนและศูนย์ - การปฏิบัติงานของเทศบาล กองการศึกษา

วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน และครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น     (งบเทศบาล,รายได้ของสถานศึกษา,เฉพาะกิจ) พัฒนาเด็กเล็กสังกัด มีความรวดเร็วและมีประสิทธิ- งานโรงเรียน
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ของโรงเรียนเทศบาล และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองลพบุรี ภาพและมีส่ือการเรียนการ

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีวัสดุอุปกรณ์และ สอนท่ีทันสมัย

ในสังกัดเทศบาลเมือง ครุภัณฑ์เพียงพอแก่

ลพบุรี การเรียนการสอน

35 โครงการก่อสร้าง -เพ่ือจัดหาสถานท่ีและก่อสร้าง - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 12,000,000  12,000,000   12,000,000    12,000,000   12,000,000   - โรงเรียนและศูนย์ - อาคาร สถานท่ีของโรงเรียน กองการศึกษา

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร อาคารสถานท่ีและโรงเรียน (งบเทศบาล) พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก งานโรงเรียน

โรงเรียนและศูนย์พัฒนา สถานท่ีของโรงเรียนเทศบาล เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี เล็กในสังกัดเทศบาลมีความ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี มีอาคารสถานท่ี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรีให้สามารถ เพียงพอแก่การเรียน และการเรียนการสอน

ใช้งานได้ดีและมีความเหมาะ- การสอน

สมกับการปฏิบัติงานและ

การเรียนการสอน

76,750,000 100,250,000 111,530,000 94,750,000  94,770,000  

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3. เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ

4. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

    4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการปกป้องและ - เพ่ือให้ประชาชนและองค์กร - จัดกิจกรรมงานวันส าคัญของ 500,000      800,000       800,000        800,000       800,000       - สร้างความส าคัญ - ประชาชนทุกสาขาอาชีพมี ส านักปลัดฯ

เทิดทูนสถาบันชาติ ภาครัฐ เอกชนเห็นความส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (งบเทศบาล) ของสถาบันชาติ โอกาสแสดงความจงรักภักดี งานรักษาความสงบฯ

รวม
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ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถาบันชาติ ศาสนา -จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูน ศาสนา พระมหา- ต่อสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ สถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี - เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ - จัดงานรัฐพิธี ในวันส าคัญ 372,000      500,000       500,000        500,000       500,000       -จ านวนผู้เข้าร่วม - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัดฯ

พระบูรพมหากษัตริย์ไทย ของชาติ ศาสนา และ (งบเทศบาล) กิจกรรมคร้ังละไม่ เทศบาล ท่ีปรึกษาฯ เลขาฯ งานรัฐพิธี

- เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี พระมหากษัตริย์ น้อยกว่า 300 คน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ

ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ - จัดกิจกรรมเพ่ือถวายความ ประชาชนไดนอมถวายความ

พระมหากษัตริย์ อาลัยหรือถวายเป็นพระราช- จงรักภักดีรวมปกปองและ

กุศลแด่พระบาทสมเด็จ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหธ ารงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจ

- จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระ น ามาซ่ึงความรักและสามัคคี

บรมวงศ์ศานุวงศ์ ของตนในชาติสืบไป

3 โครงการท าบุญเมือง - เพ่ือท าบุญถวายเป็นพระราช- - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 200,000      200,000       200,000        200,000       200,000       - ประชาชนยึดหลัก - ประชาชนส านึกในพระมหา ส านักปลัดฯ

ลพบุรี กุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์ และประชาชนท่ัวไป ร่วมกัน (งบเทศบาล) ธรรมทางพระพุทธ กรุณาธิคุณต่อแผ่นดิน งานธุรการ

ไทย จัดท าพิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือ ศาสนาในการด ารง  เกิดความรัก ความสามัคคี

- เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ สร้าง ท าบุญเมืองลพบุรี ชีวิตและเป็นเคร่ือง และสร้างความสมานฉันท์ใน

ความเช่ือม่ันด้วยการยึดหลัก ยึดเหน่ียวจิตใจ หมู่คณะเม่ือยามเดือดร้อนร่วม

ทางพระพุทธศาสนาสร้างจิตใจ แรงร่วมใจกันอย่างต่อเน่ือง
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ให้เข้มแข็งของประชาชนใน -ประชาชนในจังหวัดลพบุรี

พ้ืนท่ีอ าเภอเมืองลพบุรี มีขวัญก าลังใจท่ีได้รับการ

- เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและ ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง

พิธีกรรมทางศาสนาอันเป็นท่ี - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยึดเหน่ียวจิตใจของชนชาวพุทธ บูรณาการร่วมกันในการ

สร้างสรรค์สร้างความสามัคคี

4 โครงการวันเทศบาล - เพ่ือให้เห็นความส าคัญและ - ท าบุญเล้ียงพระ 1,000,000    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     - สร้างความสามัคคี - คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ส านักปลัดฯ

ทราบประวัติความเป็นมาใน - จัดกิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวด- (งบเทศบาล) และการมีส่วนร่วม พนักงานลูกจ้าง ส่วนราชการ งานธุรการ

การจัดต้ังเทศบาล ล้อมและท าความสะอาดอาคาร ในการปฏิบัติงาน ต่างๆ และประชาชน ได้

- เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน สถานท่ี ส านึกถึงความเสียสละ และ

ลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ และ - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬา ความรับผิดชอบในการพัฒนา

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ เช่ือมความสัมพันธ์สามัคคี ท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า

จัดกิจกรรมท่ีเทศบาลจัดข้ึน ระหว่างหน่วยงานภายในและ - เทศบาลและประชาชนมี

- เพ่ือให้การแข่งขันกีฬาเป็น ภายนอก ความสัมพันธ์ท่ีดีข้ึนรู้จักสิทธิ

ส่ือสร้างความสามัคคีของ - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬา และหน้าท่ีของตนเองมากข้ึน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน ระดับเทศบาลในจังหวัดลพบุรี - ท าให้เกิดความสามัคคี

จังหวัดลพบุรี -เพ่ือส่งเสริมนโยบายของ ระหว่างคณะผู้บริหารสมาชิกฯ

-เพ่ือพบปะแลกเปล่ียนประสบ- รัฐบาลในการส่งเสริมหน่วยงาน พนักงานลูกจ้าง ชุมชน และ

การณ์และสร้างสัมพันธ์ไมตรี ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประชาชน

ความร่วมมือระหว่างองค์กร ประโยชน์
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ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด

ลพบุรี

5 โครงการอุดหนุนงาน - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ - สนับสนุนการจัดงานแผ่นดิน 230,000      230,000       230,000        230,000       230,000       -จ านวนนักท่องเท่ียว - ท าให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียว ส านักปลัดฯ

แผ่นดินสมเด็จพระ- จังหวัดลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (งบเทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน งานจังหวัดลพบุรีมากย่ิงข้ึน งานธุรการ

นารายณ์มหาราช - เพ่ือสร้างรายได้จากการ ประจ าปีของจังหวัดลพบุรี -เป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์

ท่องเท่ียวให้ประชาชน และวัฒนธรรมในสมัยสมเด็จ-

พระนารายณ์มหาราช

6 โครงการจัดท าส่ือ - เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการให้ - ติดต้ังทีวีดิจิตอลจอยักษ์ 2,000,000    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     - ให้ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการฯ

ประชาสัมพันธ์เทศบาล บริการข้อมูลข่าวสารแก่ บริเวณท่ีมีชุมชนหนาแน่น (งบเทศบาล) ข้อมูลข่าวสารของ ของเทศบาลได้รวดเร็วย่ิงข้ึน งานบริการข้อมูลฯ

เมืองลพบุรี ประชาชน - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลได้รวดเร็ว - จ านวนนักท่องเท่ียวมา

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (LED) พร้อมอุปกรณ์ ย่ิงข้ึน เท่ียวงานจังหวัดลพบุรีมาก

ข่าวสารของเทศบาลได้รวดเร็ว ภายในเขตเทศบาล ย่ิงข้ึน

ย่ิงข้ึน - ติดต้ังอุปกรณ์เสียงตามสาย - สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

-เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ ระบบไร้สายในเขตเทศบาล ท่องเท่ียวของจังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ - จัดท าวารสาร,หนังสือพิมพ์ แบบบูรณาการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดลพบุรี เทศบาล

- เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว - ติดต้ังตู้ประชาสัมพันธ์อัตโนมัติฯ

ของจังหวัดลพบุรี - จัดท าเอกสาร ป้าย แผ่นพับ

แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์การจัด

กิจกรรมการท่องเท่ียวของ
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(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

จังหวัดลพบุรี เช่น การจัดงาน

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์-

มหาราช 

7 โครงการอบรมสัมมนา - เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา- - จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 2,500,000    2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     -บุคลากรของ - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัดฯ

และศึกษาดูงาน เทศบาล ท่ีปรึกษานายกเทศ ดูงานในประเทศและ (งบเทศบาล) เทศบาลมีความรู้ และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี งานการเจ้าหน้าท่ี

ในประเทศและ มนตรี เลขานุการนายกเทศ ต่างประเทศให้แก่ผู้บริหาร ความเข้าใจในเร่ือง เลขานุการนายกเทศมนตรี

ต่างประเทศ มนตรีและพนักงานเทศบาลได้ เทศบาล ท่ีเข้ารับการอบรม พนักงานและลูกจ้างมีวิสัยทัศน์

รับความรู้ประสบการณ์น ามา - สมาชิกสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ เพ่ิมข้ึนและสามารถน าประสบ-

ปรับใช้พัฒนาท้องถ่ินของตน - ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 80 การณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการ

- เลขานุการนายกเทศมนตรี พัฒนาท้องถ่ินให้ดีย่ิงข้ึน

- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

8 โครงการเลือกต้ัง - เพ่ือจัดการเลือกต้ังนายก- -จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี -            -              1,500,000     1,500,000     -              - มีผู้มาใช้สิทธิ - การเลือกต้ังนายกเทศมนตรี ส านักปลัดฯ

นายกเทศมนตรีและ เทศมนตรีและสมาชิกสภา- และสมาชิกสภาเทศบาลให้               (งบเทศบาล) เลือกต้ังไม่น้อยกว่า และสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไป

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ร้อยละ 50 ของ ด้วยความเรียบร้อย

- เพ่ือเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ และข้อส่ังการต่างๆ ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง - ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ในการเลือกต้ัง ประชาธิปไตย

-เพ่ือเตรียมบุคลากรและเตรียม
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ความพร้อมในการรองรับ

ภารกิจการด าเนินการเลือกต้ัง

9 โครงการก่อสร้างโครงหลัง- - เพ่ือจัดหาสถานท่ีส าหรับ - ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและ -            -              4,250,000     -              -              -โครงหลังคาจอดรถ - มีสถานท่ีเพียงพอส าหรับ ส านักปลัดฯ

คาจอดรถและใช้เป็นอเนก- จอดรถและอาคารอเนก ใช้เป็นอเนกประสงค์ หลังอาคาร (งบเทศบาล) และใช้เป็นอเนก จอดรถและการจัดกิจกรรม งานบริหารฯ

ประสงค์ หลังอาคารส านัก- ประสงค์ของเทศบาลเมือง- ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ประสงค์ 1 หลัง ของเทศบาลเมืองลพบุรี

งานเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี พ้ืนท่ีประมาณ 850.00 ตร.ม.

มุงด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน

(Metal Sheet) เคลือบอลูซิงค์

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงศาลาประชาคม - ปรับปรุงพ้ืนทางเดินรอบนอก -            -              3,000,000     -              -              - ทางเดินรอบนอก - ทางเดินรอบนอกและบันได ส านักปลัดฯ

ทางเดินรอบนอกและบันได ส าหรับรองรับการให้บริการ พ้ืนท่ี ประมาณ 410 ตร.ม. (งบเทศบาล) ศาลาประชาคม ศาลาประชาคมเทศบาลเมือง งานบริหารฯ

ศาลาประชาคมเทศบาล ประชาชน -ปรับปรุงบันไดข้ึนลง พ้ืนท่ีประมาณ ได้รับการปรับปรุง ลพบุรีได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึน

เมืองลพบุรี - เพ่ือเพ่ิมรายได้ของเทศบาล 30.00 ตร.ม. ให้ดีข้ึน

เมืองลพบุรี - ปรับปรุงทางเช่ือม 2 จุด พ้ืนท่ี

ประมาณ 42.00 ตร.ม.

- ปรับปรุงโรงประกอบอาหาร พ้ืนท่ี

ประมาณ 53.00 ตร.ม.

- ปรับปรุงพ้ืนทางเข้าอาคารศาลา

ประชาคม

- ปรับปรุงทางเท้าด้านข้างอาคาร

ศาลาประชาคม

- ปรับปรุงสีทาภายนอกช้ันล่างรอบ

อาคารศาลาประชาคม
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11 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        500,000       -              - เพ่ิมแสงไฟส่อง - สถานท่ีราชการมีแสงไฟส่อง ส านักปลัดฯ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ความปลอดภัยให้แก่ชีวิตให้ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) สว่างในสถานท่ี สว่างและเพ่ิมความปลอดภัย

ภายในบริเวณส านักงาน แก่บุคลากรของเทศบาลและ 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน ราชการ ในสถานท่ีราชการ

เทศบาลเมืองลพบุรี ทรัพย์สินของราชการ 10 จุด

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

12 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่าง - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่า- -            -              3,000,000     3,000,000     -              - แสงไฟส่องสว่าง - แสงไฟส่องสว่างภายใน ส านักปลัดฯ

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์/แผงโซล่า- บริเวณส านักงานเทศบาล เซล์/แผงโซล่าเซลล์อาคารต่างๆ             (งบเทศบาล) บริเวณส านักงาน ส านักงานเพ่ิมมากข้ึน

เซลล์บริเวณอาคารส านักงาน - เพ่ือลดการพ่ึงพิงพลังงาน ภายในบริเวณส านักงาน เพ่ิมข้ึน - การพ่ึงพิงพลังงานจากไฟฟ้า

เทศบาลเมืองลพบุรี จากไฟฟ้า เทศบาลเมืองลพบุรี ลดลง

13 โครงการก่อสร้างรางยู - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา - ก่อสร้างรางยูระบายน้ ารอบ -            -              1,300,000     -              -              - ไม่มีปัญหาน้ า- - ป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัดฯ

ระบายน้ ารอบอาคารโดม น้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน อาคารโดมอเนกประสงค์หลัง (งบเทศบาล) ท่วมขัง น้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน

อเนกประสงค์หลังส านักงาน ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรี
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14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมศาลา - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า -            -              500,000        -              5,000,000     - ประชาชนผู้ใช้ - ศาลาประชาคมได้รับการ ส านักปลัดฯ

ศาลาประชาคมเทศบาล ประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บริการศาลาประ- ปรับปรุงซ่อมแซม

เมืองลพบุรี - เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ - เปล่ียนผ้าม่าน ชาคมมีความพึงพอ - ประชาชนได้รับความสะดวก

ศาลาประชาคม - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ใจร้อยละ 80 และปลอดภัย

- เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการใช้ -ร้ือถอนแผ่นหลังคาโพลิเมอร์เดิมออก - รายได้จากการใช้บริการ

บริการศาลาประชาคม ท าการติดต้ังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ศาลาประชาคมฯ เพ่ิมข้ึน

พร้อมกรุฝ้าเพดานด้วยไม้อัด OSB

- ปรับปรุงเวทีและฉากเวที

15 โครงการจัดหาป้ายประชา- - เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการให้ - จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็ก- -            500,000       2,000,000     -              -              - ให้ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการฯ

สัมพันธ์และป้ายประชา- บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์เพ่ือติดต้ัง (งบเทศบาล) ข้อมูลข่าวสารของ ของเทศบาลได้รวดเร็วย่ิงข้ึน

สัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED ประชาชน บริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล เทศบาลได้ชัดเจนและ - สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล จ านวน 2 ป้าย รวดเร็วย่ิงข้ึน ชุมชนและหน่วยงานราชการ

ข่าวสารของเทศบาลได้รวดเร็ว - จัดหาป้ายไฟว่ิง ติดต้ังบริเวณ

ย่ิงข้ึน สะพานลอยในเขตเทศบาล

6,802,000   7,730,000    23,280,000   12,230,000  12,230,000  

    4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคาร - ก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกัน -            -              500,000        -              -              - สถานท่ีปฏิบัติงาน - อาคารป้องกันและบรรเทา ส านักปลัดฯ

อาคารป้องกันและบรรเทา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย (อาคาร (งบเทศบาล) ได้รับการปรับปรุง สาธารณภัยได้รับการปรับปรุง งานป้องกันฯ

รวม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

สาธารณภัย (อาคาวิชา- (อาคารวิชาเยนทร์) ท่ีช ารุด วิชาเยนทร์) โดยท าการปรับปรุง ให้มีสภาพดีข้ึน ให้มีสภาพดีข้ึน

เยนทร์) ให้มีสภาพดีข้ึน หลังคา ปรับปรุงประตู ปรับปรุง

ผนังและทาสี

-           -             500,000       -             -             

    4.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงอาคารกอง- - ปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคาร -            -              500,000        -              -              - ประชาชนท่ีมารับ - อาคารกองสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

อาคารส านักงานสาธารณ- สาธารณสุขฯ ท่ีปฏิบัติงานให้มี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (งบเทศบาล) บริการได้รับความ ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม

และส่ิงแวดล้อม สภาพดีและเหมาะสมส าหรับ ท่ีช ารุดทรุดโทรมจากการใช้งาน สะดวก ส าหรับการให้บริการประชาชน

การปฏิบัติงานและการให้ พร้อมท าการก่อสร้างปรับปรุง และเจ้าหน้าท่ี

บริการประชาชน ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

ท่ีเสียหาย

2 โครงการก่อสร้างอาคารท่ี - เพ่ือก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย - ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน -            -              5,000,000     -              -              - อาคารพักอาศัย - พนักงานมีท่ีพักอาศัยภายใน กองสาธารณสุขฯ

พักอาศัยพนักงาน คสล. 2 ให้แก่พนักงานท่ีมาปฏิบัติงาน คสล. 2 ช้ัน ภายในบริเวณสวนลิง (งบเทศบาล) ขนาด คสล. 2 ช้ัน บริเวณสวนลิงและมีความ

ช้ัน บริเวณสวนลิง ภายในบริเวณสวนลิง ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 30.00 ม. 1 อาคาร สะดวกรวดเร็วการปฏิบัติงาน

จ านวน 10 ห้อง มุงด้วยหลังคา

เหล็กรีดลอน (Metal Sheet)

เคลือบอลูซิงค์

3 โครงการก่อสร้างอาคาร - เพ่ือก่อสร้างอาคารอเนก- - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ -            -              4,500,000     -              -              - อาคารอเนกประ- - มีอาคารอเนกประสงค์ส าหรับ กองสาธารณสุขฯ

อเนกประสงค์ คสล.ช้ันเดียว ประสงค์ส าหรับการปฏิบัติงาน คสล. 2 ช้ันเดียว ภายในบริเวณ (งบเทศบาล) สงค์ คสล. ช้ันเดียว การปฏิบัติงานและการจัด

รวม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

บริเวณสวนลิง และการจัดกิจกรรมต่างๆ สวนลิง ขนาดกว้าง 9.00 ม. 1 อาคาร กิจกรรมของสวนลิง

ของสวนลิง ยาว 25.00 ม. มุงด้วยหลังคา

ด้วยกระเบ้ืองลอนคู่

4 โครงการถมดินบริเวณ - เพ่ือปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ี - ถมดินพร้อมบดอัดแน่น ลึก -            500,000       -              -              -              - สภาพพ้ืนท่ีบริเวณ - สภาพพ้ืนท่ีภายในบริเวณ กองสาธารณสุขฯ

สวนลิง ภายในสวนลิงให้มีสภาพดีและ ประมาณ 1,100 ตร.ม. (งบเทศบาล) สวนลิงเหมาะสม สวนลิงเหมาะสมส าหรับการ

เหมาะส าหรับการด าเนินงาน ส าหรับการด าเนิน- ด าเนินงาน

ของสวนลิง งาน

5 โครงการก่อสร้างลาน - เพ่ือจัดหาสถานท่ีส าหรับ - ปรับระดับพ้ืนดินบดอัดแน่น -            2,300,000     -              -              -              - มีสถานท่ีรองรับ - สวนลิงมีลานจอดรถและ กองสาธารณสุขฯ

จอดรถอเนกประสงค์ จอดรถและใช้ส าหรับการ - ท าการลงหินคลุกอัดแน่น (งบเทศบาล) การด าเนินงานของ ลานอเนกประสงค์ในการ

ค.ส.ล.บริเวณสวนลิง ด าเนินงานของสวนลิง - เทพ้ืน ค.ส.ล.หนาเฉล่ีย 0.20 ม. สวนลิง ด าเนินงานของสวนลิง

6 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            500,000       -              -              -              - บริเวณสวนลิงมี - สถานท่ีราชการมีแสงไฟส่อง กองสาธารณสุขฯ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ความปลอดภัยภายในบริเวณ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ไฟฟ้าส่องสว่าง สว่างและเพ่ิมความปลอดภัย

บริเวณสวนลิง สวนลิง 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน เพียงพอ ในสถานท่ีราชการ

10 จุด

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ า - เพ่ือให้ประชาชนมีห้องน้ า - ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะเป็น -            -              1,375,000     -              -              - ประชาชนมีห้องน้ า ประชาชนมีห้องน้ าใช้ กองสาธารณสุขฯ

สาธารณะบริเวณท่ีพักรักษา สาธารณะใช้อย่างเพียงพอ อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว ขนาด (เงินอุดหนุน) ใช้เพียงพอ ใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

สัตว์ (สวนลิง) 6.20X12.00 เมตร จ านวน 1 หลัง

8 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบ - เพ่ือเพ่ิมแสงไฟส่องสว่างและ - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ -            -              500,000        -              -              - บริเวณบ่อขยะมี - บริเวณบ่อขยะมีแสงไฟส่อง กองสาธารณสุขฯ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ความปลอดภัยภายในบริเวณ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ โดยท าการ (งบเทศบาล) ไฟฟ้าส่องสว่าง สว่างและเพ่ิมความปลอดภัย

บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมือง บ่อขยะ 1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน เพียงพอ ในสถานท่ีราชการ

ลพบุรี 10 จุด

2. ติดต้ังเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

ขนาด 3 น้ิว สูง 6.00 เมตร 

จ านวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม

ขนาด  3" หนาไม่น้อยกว่า

3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

 (Hot-dipped Galvanized)

3. ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 
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(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน

10 ชุด

9 โครงการงขุดเจาะบ่อบาดาล - เพ่ือใช้บ่อบาดาลส าหรับ - ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อพร้อม -            -              300,000        -              -              - บ่อบาดาล พร้อม - มีสถานท่ีส าหรับส ารองน้ า กองสาธารณสุขฯ

ส ารองน้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งและ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า 1 เคร่ือง (งบเทศบาล) ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ไว้ใช้ยามขาดแคลน

ช่วงท่ีน้ ามีไม่เพียงพอ ไฟฟ้า 1 เคร่ือง

10 โครงการก่อสร้างร้ัวไฟฟ้า - เพ่ือก่อสร้างร้ัวไฟฟ้าป้องกัน - ก่อสร้างร้ัวไฟฟ้ากันสัตว์ -            -              500,000        -              -              - ป้องกันไม่ให้ลิง - ป้องกันไม่ให้ลิงออกจาก กองสาธารณสุขฯ

กันสัตว์ (ร้ัวสะดุ้ง) ไม่ให้ลิงออกจากสวนลิง (ร้ัวสะดุ้ง) บริเวณสวนลิง (งบเทศบาล) ออกจากสวนลิง สวนลิง

-           3,300,000    12,675,000   -             -             

    4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการหมู่บ้านศีล 5 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ - จัดกิจกรรมโดยให้ประชาชน 100,000      100,000       100,000        100,000       100,000       - ประชาชนน าหลัก- - เพ่ือยกย่องสรรเสริญพุทธ- กองสวัสดิการฯ

รวม
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งบประมาณ
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(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ประชาเป็นสุข ประชาชนรักษาศีล ปฏิบัติ ในเขตเทศบาล พนักงานเทศบาล (งบเทศบาล) ค าสอนทางพระพุทธ ศาสนิกชน ผู้น าชุมชนท่ีปฏิบัติ

ธรรม ด้วยจิตใจสงบ มีสติ พนักงานครูและลูกจ้างเข้าร่วม ศาสนาไปใช้ในการ ตามหลักธรรม ค าสอนทาง

และน าหลักธรรมค าสอน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ท าวัตร ด ารงชีวิตได้อย่าง พระพุทธศาสนาไปพัฒนา

ทางพุทธศาสนาเป็นเคร่ือง ฟังธรรมและน่ังสมาธิ มีสติ ครอบครัว ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

น าทางในการด าเนินชีวิตได้ อบอุ่นสังคมสงบสุข ให้เป็นแบบอย่างแก่พุทธศา-

อย่างความสุข ครอบครัวมี สนิกชนท่ัวไป

ความอบอุ่น สังคมมีความ -ประชาชนได้น าหลักธรรมทาง

สงบสุข พระพุทธศาสนาไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข

เสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ ลดปัญหาความ

ขัดแย้ง สร้างความม่ันคง 

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ให้กับประชาชน

ในประเทศ

2 โครงการเทศบาลพบ - เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมเทศบาลพบ 600,000      600,000       600,000        600,000       600,000       - จ านวนชุมชนท่ีเข้า -ได้รับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน กองสวัสดิการฯ

ประชาชน อันดีระหว่างเทศบาลกับ ประชาชนร่วมกับหน่วยงาน (งบเทศบาล) ร่วมโครงการเทศบาล ชุมชนและสามารถด าเนินการ

ประชาชนในชุมชน ภายในเทศบาลและหน่วยงาน พบประชาชน แก้ไขได้อย่างรวดเร็วตรงกับ

- เพ่ือให้ผู้บริหารของเทศบาล ภายนอกเทศบาลในการให้ ความต้องการของประชาชน

ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ท่ีเกิด บริการประชาชนและรับทราบ - ประชาชนได้รับบริการ
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ข้ึนในชุมชนอย่างแท้จริง ปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ ของ สาธารณะได้รวดเร็วย่ิงข้ึน

-เพ่ือให้การบริการแก่ประชาชน ประชาชน - ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม

เป็นไปอย่างท่ัวถึงและตรงกับ ในการพัฒนาท้องถ่ิน

ความต้องการของประชาชน

3 โครงการจัดท าเวที -เพ่ือจัดท าเวทีประชาคมในการ -จัดประชุมสัมมนาประชาชน 20,000        20,000         20,000          20,000         20,000         -ร้อยละของประชาชน - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสวัสดิการฯ

ประชาคม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือ หรือชุมชนในเขตเทศบาลใน (งบเทศบาล) ท่ีเข้าร่วมโครงการ แสดงความคิดเห็นและการ

วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหา การแสดงความคิดเห็น การให้ มีความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาของท้องถ่ินตนเอง

ของประชาชน ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อย -ได้รับทราบสภาพปัญหาและ

- เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงและ ปัญหาของประชาชนและชุมชน 85 แนวทางแก้ไขท่ีมาจาก

สภาพปัญหาของประชาชน ประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างแท้จริง - ส่งเสริมสนับสนุนความ

-เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมี เข้มแข็งของชุมชน

ส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถ่ิน

720,000     720,000      720,000       720,000      720,000      

    4.5 แผนงานการพาณิชย์

1 โครงการวันก่อต้ังประปา -เพ่ือให้เห็นความส าคัญประวัติ - ท าบุญเล้ียงพระ 35,000        35,000         35,000          35,000         35,000         - ผู้เข้าร่วมโครงการ -คณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล กองการประปา

รวม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เป้าหมาย

เทศบาลเมืองลพบุรี ความเป็นมาในการจัดต้ัง - จัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม (งบเทศบาล) ได้รับความพึงพอใจ และลูกจ้างได้ร าลึกถึงความ

ประปาเทศบาล และท าความสะอาดสถานท่ี ในระดับมาก ส าคัญของการประปาเทศบาล

- จัดนิทรรศการเก่ียวกับกิจการ - ภูมิทัศน์ประปาเทศบาล

ประปาเทศบาลเมืองลพบุรี มีความสะอาด สวยงามย่ิงข้ึน

2 โครงการวันท่ีระลึกการ - เพ่ือระลึกถึงวันก่อต้ัง - ท าบุญเล้ียงพระ 35,000        35,000         35,000          35,000         35,000         - ผู้เข้าร่วมโครงการ - พนักงานและประชาชนได้ สถานธนานุบาล

ก่อต้ังสถานธนานุบาล สถานธนานุบาล - จัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงวัน (งบเทศบาล) ได้รับความพึงพอใจ ทราบถึงวันก่อต้ังสถาน-

ของ อปท. ก่อต้ังสถานธนานุบาล ในระดับมาก ธนานุบาล

70,000       70,000        70,000        70,000        70,000        

######## 205,512,350  ######### 243,142,350  204,692,350  

รวม



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) บาท บาท บาท บาท บาท

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว -      3,500        -              -           -      ส านักปลัดฯ

อาคารออกก าลังกาย (ฟิตเนส) จ านวน 1 เคร่ือง

ของเทศบาลเมืองลพบุรี - พัดลมโคจร ขนาด 8 น้ิว จ านวน -      14,000      -              -           -      ส านักปลัดฯ

4 เคร่ือง

- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 น้ิว -      6,200        -              -           -      ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 เคร่ือง

- เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน -      94,000      -              -           -      ส านักปลัดฯ

ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ

ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

- เก้าอ้ีพร้อมโต๊ะ

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร -      18,000      -              -           -      ส านักปลัดฯ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ -      500,000    500,000       -           -      ส านักปลัดฯ

วิทยุ อาคารศาลาประชาคมเทศบาล ส าหรับติดต้ังท่ีศาลาประชาคม 1 ชุด

เมืองลพบุรีและห้องประชุม ประกอบด้วย ล าโพง พาวเวร์

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองลพบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

แบบ ผ. 03



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

เทศบาลเมืองลพบุรี คอนโทรเลอร์

- ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์

ส าหรับติดต้ังภายในห้องประชุม

เทศบาลเมืองลพบุรี 1 ชุด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โษณาและ - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - จัดซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์ -      500,000    500,000       -           -      ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ การจัดกิจกรรมของเทศบาล อิเล็กทรอนิกส์ (LED) พร้อมอุปกรณ์

และการจัดกิจกรรมด้านการ ภายในบริเวณส านักงานเทศบาลและ

บริการสาธารณะ ศาลาประชาคม จ านวน 2 ป้าย

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย -      500,000    500,000       -           -      ส านักปลัดฯ

อาคารออกก าลังกาย (ฟิตเนส) เช่น ลู่วิง เคร่ืองว่ิงไฟฟ้า เคร่ืองก้าว-

ของเทศบาลเมืองลพบุรี เดินในอากาศ จักรยานแบบเอนป่ัน

จักรยานซ้อมป่ัน เก้าอ้ีบริหารดัมเบล

แบบปรับระดับอเนกประสงค์

ชุดดัมเบลหุ้มยาง ฯลฯ

-       1,135,700  1,000,000     -            -       

1 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน - เคร่ืองสูบน้ า (ไดโว่) 4 เคร่ือง -      -           44,000         -           -      ส านักปลัดฯ

การป้องกันและบรรเทา งานป้องกันและ

รวม



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ บรรเทาสาธารณภัย

และมีความคล่องตัว

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน - รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน -      868,000    -              -           -      ส านักปลัดฯ

และขนส่ง การป้องกันและบรรเทา เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ ากว่า งานป้องกันและ

สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 2,400 ซีซี บรรเทาสาธารณภัย

และมีความคล่องตัว - รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเล่ือน -      -           -              30,000,000 -      "--------------"

อัตโนมัติ สูง 25 เมตร

- กล่องบันทึกข้อมูล GPS ส าหรับ -      -           42,000         -              -      ส านักปลัดฯ

ติดต้ังรถปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

3 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน - วิทยุส่ือสารติดต้ังประจ าท่ีพร้อม -      -           84,000         -           -      ส านักปลัดฯ

การป้องกันและบรรเทา อุปกรณ์ 6 เคร่ือง งานป้องกันและ

สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ - หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์ -      -           4,500           บรรเทาสาธารณภัย

และมีความคล่องตัว 2 เคร่ือง

4 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน - เคร่ืองอัดอากาศ (ป๊ัมลม) 1 เคร่ือง -      -           4,500           -           -      ส านักปลัดฯ

การป้องกันและบรรเทา - ชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็กซ์) งานป้องกันและ

สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ 3 ชุด -      -           600,000       -           -      บรรเทาสาธารณภัย



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

และมีความคล่องตัว - เคร่ืองอัดอากาศ ชุด BA 1 เคร่ือง -      -           400,000       -           -      

- หัวฉีดดับเพลิงชนิดวาล์วปิด-เปิด -      -           60,000         -           -      

1 หัว

5 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ การเกษตร - เพ่ือป้องกันและแก้ไข - เคร่ืองสูบน้ า ส าหรับใช้ในการ -      -           8,850           -           -      ส านักปลัดฯ

ปัญหาน้ าท่วมขังภายใน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานป้องกันและ

เขตเทศบาล บรรเทาสาธารณภัย

-       868,000     1,239,000     30,000,000 -       

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ติดต้ัง - เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ต้ังพ้ืน -      -           183,000       -           -      กองการศึกษา

ภายอาคารเรียนและอาคาร ขนาด 56,000 บีทียู จ านวน 3 (โรงเรียน ท. 4)

ประกอบของโรงเรียนสังกัด เคร่ือง

เทศบาลเมืองลพบุรี - เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน -      -           577,200       -           -      กองการศึกษา

ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 12 (โรงเรียน ท. 3)

เคร่ือง

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพ่ือจัดหารถบัสรับ-ส่ง - จัดหารถบัสรับ-ส่งนักเรียน -      -           4,000,000     -           -      กองการศึกษา

และขนส่ง นักเรียน ทดแทนรถเดิมท่ี ขนาดไม่ต่ ากว่า 20 ท่ีน่ัง จ านวน

มีสภาพช ารุด 2 คัน

รวม



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ - เพ่ือจัดหาเคร่ืองเสียงท่ีเหมาะ- - ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ -      500,000    500,000       -           -      กองการศึกษา

เผยแพร่ สมและมีประสิทธิภาพส าหรับ ประกอบด้วย มิกซ์ ล าโพง พาวเวอร์ (โรงเรียน ท. 4)

การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ คอนโทรเลอร์  ไมค์โครโฟน ตู้โหลด 

โรงเรียนและเทศบาลเมืองลพบุรี ตู้ล าโพงๆ

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ - เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ - จัดหาเคร่ืองดนตรีสากลส าหรับ -      500,000    500,000       -           -      กองการศึกษา

นาฏศิลป์ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิต (โรงเรียน ท. 4)

ของดนตรีสากล เทศบาลเมืองลพบุรี จ านวน 1 ชุด

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักย-

ภาพด้านดนตรีสากลให้กับ

นักเรียน

- นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน

การสร้างอาชีพให้กับตนเองได้

-       1,000,000  5,760,200     -            -       

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - ค่าจัดซ้ือพรมปูพ้ืนส าหรับจัด -      -           200,000       -           -      กองสาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงานให้เหมาะสม กิจกรรมกองสาธารณสุขฯ

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จ านวน 10 ผืน

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) แบบ -      -           500,000       -           -      กองสาธารณสุขฯ

รวม



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

และขนส่ง การปฏิบัติงานให้เหมาะสม ธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบ

และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี จ านวน 1 คัน

-       -           700,000        -            -       

1 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง -      30,000      30,000         -           -      กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน ให้บริการประชาชนในการรับ - เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ือง -      2,500        2,500           -           -      

ลงทะเบียนและการย่ืนค าร้อง - เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง -      15,000      8,900            -           -      

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ เบ้ียความ - เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ -      1,400        -              -           -      

พิการและเงินสงเคราะห์ จ านวน 2 เคร่ือง

ผู้ป่วยเอดส์

-       48,900      41,400          -            -       

1  การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณท์ส านักงาน - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - ถังน้ าพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร -      -           290,000       -           -      กองการประปา

การจัดหาน้ าอุปโภค-บริโภค จ านวน 50 ใบ

ให้แก่ประชาชน

2  การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณท์การเกษตร - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - เคร่ืองสูบน้ า มอเตอร์ซับเมอร์ส -      -           290,000       -           -      กองการประปา

การจัดหาน้ าอุปโภค-บริโภค ตู้คอนโทล พร้อมติดต้ังและวางระบบ

ให้แก่ประชาชน

รวม

รวม



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) บาท บาท บาท บาท บาท

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

3  การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณท์ส านักงาน - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ - เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือแบบความ -      -           20,000         -           -      สถานธนานุบาลฯ

ให้บริการประชาชนท่ีเข้ามา เร็วสูง จ านวน 1 เคร่ือง

ใช้บริการในสถานธนานุบาล

-       -           600,000        -            -       รวมท้ังส้ิน


