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ส่วนที่ 1   
 บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570)  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน และทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

 
1.1  ลักษณะและแนวทางของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ   แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้ 

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 
2.  จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง 
4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 

กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น  

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนก  รายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/
โครงการ   ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนด้วย 

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 

ข้อ 26  ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล  หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

2.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในเทศบาลทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
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    จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี ้
 

 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล                
                         
คณะกรรมการสนับสนุนการ    
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
   
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
           

          
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

 
 
 
 
            
 

นายกเทศมนตรี 
 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศใช้ 
 

หน่วยงานอ่ืน 

เสนอร่างฯ ต่อนายกเทศมนตรี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

  1.  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น  

  2.  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  3.  ช่วยให้เทศบาลประหยัดทั้งด้านระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ  โดยสามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

4. ส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่างองค์การต่างๆ ที่ดำเนินงานในพ้ืนที่เขตเทศบาล ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย เดียวกัน มีการจัด
ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ  ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 



 
 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7                      9.59                  27,080,000           20.05 ส านักการช่าง 
     1.2 แผนงานงบกลาง 1                      1.37                  150,000               0.11 ส านักปลัดฯ 

รวม 8                    10.96              27,230,000.00     20.16              

2. ยุทธศำสตร์สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมท่ีดีให้แก่ประชำชน

     2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3                      4.11                  115,000               0.09                  ส านักปลัดฯ
     2.2  แผนงานสาธารณสุข 9                      12.33                1,399,000             1.04                  กองสาธารณสุขฯ

     2.3  แผนงานเคหะและชุมชน 4                      5.48                  1,360,000             1.01                  ส านักการช่าง กองสาธารณสุขฯ

     2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5                      6.85                  3,847,000             2.85                  กองสวัสดิการฯ
     2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5                      6.85                  3,160,000             2.34                  กองการศึกษา

     2.6 แผนงานงบกลาง 18                    24.66                36,752,800           27.21                กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ

รวม 44                  60.27              46,633,800         34.52              

เทศบำลเมืองลพบุรี

 หน่วยงำนรับผิดชอบ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. 01
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
 หน่วยงำนรับผิดชอบยุทธศำสตร์/แผนงำน

3. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ

     3.1  แผนงานการศึกษา 7                      9.59                  55,842,669           41.34                กองการศึกษา
     3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3                      4.11                  450,000               0.33                  กองการศึกษา

รวม 10                  13.70              56,292,669         41.67              

4. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรเทศบำลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

     4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4                      5.48                  2,510,000             1.86                  ส านักปลัดฯ 
     4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                      1.37                  900,000               0.67                  ส านักปลัดฯ 
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                      2.74                  610,000               0.45                  กองสวัสดิการฯ
     4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2                      2.74                  846,000               0.63                  กองสาธารณสุขฯ

     4.5 แผนงานการพาณิชย์ 2                      2.74                  65,000                 0.05                  กองการประปา สถานธนานุบาลฯ

รวม 11                  15.07              4,931,000.00       3.65                

รวมท้ังส้ิน 73                  100.00             135,087,469.00    100.00             



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

 
 



1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาง 1. ท าการร้ือถอนทางเดินเท้าท่ีช ารุดเสียหาย 1,810,000     ถนนราชด าเนิน ส านักช่าง

เดินเท้า ถนนราชด าเนิน และด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ช่วงแยกหน้า

ช่วงแยกถนนหน้าพระกาฬ- พิมพ์ลาย ขนาดกว้างประมาณ 0.95 ม. พระกาฬ-แยก

แยกเซ่งเฮง ถึง 1.75 ม.หรือพ้ืนท่ีไม้น้อยกว่า 706 ตร.ม. เซ่งเฮง

2. ท าการก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า

พร้อมรางต้ืนยาวประมาณ 528.0 ม.

3. ท าการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ

หน้าคันหินทางเดินเท้า 102 จุด

4. ท าการปรับปรุงเปล่ียนฝาบ่อพักรับน้ า

เหล็กหล่อ
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองลพบุรี

โครงการท่ี
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า 1. ท าการร้ือถอนทางเดินเท้าเดิมท่ีช ารุด 3,220,000     ซอยเทพสตรี 1 ส านักช่าง

ซอยเทพสตรี 1 หลังท่ีว่าการ เสียหายและด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงทาง หลังท่ีว่าการ

อ าเภอเมืองลพบุรี เดินเท้าพิมพ์ลาย ขนาดกว้างประมาณ 1.55 อ าเภอเมือง

ม. ถึง 1.95 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,297 ลพบุรี

ตร.ม.

2. ท าการก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า

พร้อมรางต้ืนยาวประมาณ 773.0 ม.

3. ท าการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ

หน้าคันหินทางเดินเท้า จ านวน 155 จุด

4. ท าการปรับปรุงเปล่ียนฝาบ่อพักรับน้ า

เหล็กหล่อ

5. ท าการก่อสร้างคันหินล้อมต้นไม้

ท่ี โครงการ

8
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า 1. ท าการร้ือถอนทางเดินเท้าเดิมท่ีช ารุดเสีย 8,000,000     ซอยศรีสุริโย ส านักช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย หายและด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ทัย 2

ศรีสุริโยทัย2 หลังการประปา พิมพ์ลาย ขนาดกว้างประมาณ 1.20 ม. ถึง หลังการประปา

ส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 2.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,511.0 ตร.ม. ส่วนภูมิภาคฯ

2. ท าการก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า

พร้อมรางต้ืนยาวประมาณ 944.0 ม.

3. ท าการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ

หน้าคันหินทางเดินเท้า จ านวน 212 จุด

4. ท าการวางบ่อพักรับน้ า ส าหรับท่อระบาย

น้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.จ านวน 

107  บ่อ

5. ท าการขุดวางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว

ประมาณ 941.0 ม.

9

พ.ศ. 2566
ท่ี โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า 1. ท าการร้ือถอนทางเดินเท้าท่ีช ารุดเสียหาย 1,980,000     ถนนราช ส านักช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า ถนน หายและด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ด าเนิน ช่วง

ราชด าเนิน ช่วงถนนพระราม พิมพ์ลาย ขนาดกว้างประมาณ 2.15 ม. ถึง ถนนพระราม

-แยกเซ่งเฮง 2.55 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 681.0 ตร.ม.  -แยกเซ่งเฮง

2. ท าการก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า

พร้อมรางต้ืนยาวประมาณ 308.0 ม.

3. ท าการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ

หน้าคันหินทางเดินเท้า จ านวน 62 จุด

4. ท าการปรับปรุงเปล่ียนฝาบ่อพักรับน้ า

เหล็กหล่อ

5. ท าการวางบ่อพักรับน้ า ส าหรับท่อระบาย

น้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.บนผิว

จราจร  จ านวน  13  บ่อ

6. ท าการขุดวางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว

ประมาณ 110.0 ม.

10

ท่ี โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ปรับปรุงผิวราจรคอนกรีต 1. ท าการร้ือถอนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 3,650,000     ซอยเทพสตรี 2 ส านักการช่าง
ซอยเทพสตรี 2 หน้าวัดเมือง คอนกรีตของเดิมและผิวจราจร คสล. ของ หน้าวัดเมือง

ใหม่ เดิมท่ีช ารุดเสียหาย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,477 ใหม่
ตร.ม.
2. ท าการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีต กว้าง
ประมาณ 11.0 ม. ยาวประมาณ 404.0 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,477
ตร.ม.
3. ท าการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 137.0 ตร.ม.

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ 1. ท าการร้ือผิวลาดยางเดิม พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,850,000     ส านักการช่าง

ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย2 4,042.0 ตร.ม.

หลังการประปาส่วนภูมิภาค 2. ท าการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

สาขาลพบุรี แอสฟัลท์ติกแทคโค้ต(Tack Coat) พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,042.0 ตร.ม. 

3. ท าการปรับปรุงผิวจราจรงานช้ันผิวทาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,042.0 ตร.ม. 

4. ท าการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 170.0 ตร.ม.

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก1. ท าการร้ือผิวลาดยางเดิม พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,570,000     ถนนสีดา ส านักการช่าง

คอนกรีตถนนสีดา ช่วงซอย 6,859.0 ตร.ม. ช่วงซอยหมู่

หมู่บ้านสุดารัตน์-ถนนพระ 2. ท าการร้ือถอนผิวคอนกรีตเดิม พ้ืนท่ีไม่ บ้านสุดารัตน์

ปิยะ น้อยกว่า 6,589.0 ตร.ม.  -ถนนพระปิยะ

3. ท าการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักรับน้ า

เหล็กหล่อ

4. ท าการปรับระดับพ้ืนทางหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉล่ีย 0.20 ม.

5. ท าการปรับปรุงผิวจราจรลาดแอสฟัลท์

ไพม์โค้ต(Prime Coat) พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

6,859.0 ตร.ม.

6. ท าการปรับปรุงผิวจราจรงานช้ันผิวทาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 6,951.0 ตร.ม.

7. ท าการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 206.0 ตร.ม.
รวม 7 27,080,000   

12

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ท่ี



1.2 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังปรับปรุงเคร่ือง - จัดหาป้ายสัญญาณจราจร  สามเหล่ียม 150,000        ทม.ลพบุรี ส านักงานปลัด

หมายจราจร สัญญาณไฟ หยุดตรวจ  ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร งานธุรการ

จราจรและทาสีตีเส้นจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร  แผงพลาสติก

ใส่น้ า  เสาล้มลุกจราจร  เส้ือจราจร

ยางชะลอความเร็ว  ทาสีตีเส้นจราจร ฯลฯ

รวม 1 150,000       

13

ท่ี โครงการ
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2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดีให้แก่ประชาชน

 2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมเก่ียวกับการ อบรมเก่ียวกับการจราจรศูนย์ปฏิบัติการ 25,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

จราจรถนน เทศบาลเมือง คาวมปลอดภัยทางถนนให้ประชาชน งานรักษาความสงบฯ

ลพบุรี (ศปภ.ทม.ลบ.) จ านวนว 26 ชุมขน

2 โครงการอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 20,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ผู้ประกอบการหอพัก หอพัก จ านวน 60 ราย งานรักษาความสงบฯ

 พ.ศ. 2559
3 โครงการฝึกอบรมและศึกษา - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ 70,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ดูงานด้านการพัฒนา เจ้าหน้าท่ีและพนักงานป้องกันและ งานป้องกันฝ่าย

ประสิทธิภาพการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ (อปพร.) พลเรือนและระงับ

และบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย

รวม 3 115,000       

14

ท่ี
พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองลพบุรี

โครงการ
พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 02



2.2  แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดจาก - จ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย  ค่าวัคซีน 160,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ งบเทศบาล (งานบริการสาธารณสุข

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 40,000 บาท และงานสธารณสุขอ่ืน)

สมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้า เงินอุดหนุน 

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร 120,000 บาท

ราชกุมารีกรมพระศรีสวาง-

ควัฒน วรขัตติราชนารี

2 โครงการพระราชด าริด้าน - เพ่ือด าเนินการตามแนวทางโครงการพระ 524,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 26 ชุมชน งบเทศบาล 4,000 บาท

ชุมชนละ 20,000 บาท เงินอุดหนุน 520,000 บาท

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 200,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี งานศูนย์บริการฯ

4 โครงการให้บริการทันตกรรม - ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ 20,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ให้แก่ อสม.ในชุมชนเขต อสม.ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี งานทันตสาธารณสุข

เทศบาลเมืองลพบุรี

15

ท่ี โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 15,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ช่องปากในผู้สูงอายุเครือข่าย มีทักษะในการดูแลช่องปากของตนเอง งานศูนย์บริการฯ
เทศบาลเมืองลพบุรี - สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ

ในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

6 โครงการให้บริการทันตกรรม - ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ 30,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
ในส านักงาน ประชาชนในส านักงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ

เทศบาลเมืองลพบุรี
7 โครงการให้บริการรักษา - ให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในส านักงาน 50,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

พยาบาลเบ้ืองต้นในส านัก - ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม งานศูนย์บริการฯ

งานและนอกส านักงาน โครงการเทศบาลพบประชาชน

8 โครงการจัดระเบียบลิง - จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิง 50,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

โดยจัดหาท่ีให้อาหารลิง สระน้ าลิง งานสุขาภิบาล

สนามของเล่นลิงแหล่งพักผ่อนของลิง
จัดหาคนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ
- ย้ายลิงบางส่วนเพ่ือลดความแออัด
ของลิง โดยจัดการสถานท่ีท่ีเหมาะสม

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ 350,000       สวนสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

สวนสัตว์สาธารณะ(สวนลิง) และโดยรอบ สาธารณะ งานสุขาภิบาล

- ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (สวนลิง)

รวม 9 1,399,000    

ท่ี
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โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2.3  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประดับไฟฟ้าและ - ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง 700,000       สวนราชนุ ส านักการช่าง

ตกแต่งไฟฟ้าสถานท่ีงาน บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ สรณ์ งานไฟฟ้าและถนน

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช

มหาราช

2 โครงการประดับและตกแต่ง - ประดับตกแต่งสถานท่ีบริเวณ 500,000       สวนราชนุ ส านักการช่าง

สถานท่ีงานแผ่นดินสมเด็จ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สรณ์ งานสวนสาธารณะ

พระนารายณ์มหาราช - สร้างและตกแต่งซุ้มประตู

- จัดสวนหย่อม

3 โครงการขุดลอกคูคลองและ -ขุดลอกคลอง ล ารางสาธารณะ 60,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล และท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล งานรักษาความสะอาด

โครงการ
พ.ศ. 2566

ท่ี
พ.ศ. 2565
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการรณรงค์รักษาความ - รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความ 100,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สะอาดและพัฒนาส่ิงแวด สะอาดตามสถานท่ีส าคัญ ๆ ภายในเขต งานรักษาความสะอาด

ล้อมเน่ืองในวันส าคัญต่าง ๆ เทศบาล

(Big cleaning day)

รวม 4 1,360,000    

18

โครงการท่ี
พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565



 2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและแก้ไข - ด าเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหา 20,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด เช่น
- จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียม - น าคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขต 3,600,000     ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ความพร้อมครอบครัวผาสุก เทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความ

พร้อมครอบครัวผาสุก

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ - จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตาม 100,000       ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ความต้องการของประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองลพบุรี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดต้ังกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  10,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้

ความสามารถในการประกอบอาชีพ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมสร้างจิตสดใส - จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดี 117,000       ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

 ใส่ใจผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุ 

- จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และ

สอนวิธีการออกก าลังกายแบบท่ี

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
รวม 5 3,847,000    

พ.ศ. 2566
20

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565



2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1   โครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง 290,000 สวนราชานุ กองการศึกษา

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ /ตักบาตรและการแสดงฯ  งานแผ่นดินสม สรณ์ งานศาสนาวัฒนธรรม

มหาราช เด็จพระนารายณ์มหาราช

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย - จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค 2,500,000     วงเวียน กองการศึกษา

กระทง จอมพล ป.พิบูลสงคราม เช่น ขบวนแห่ ศรีสุริโยทัย งานส่งเสริมประเพณี

การประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ และวัฒนธรรม

และหนูน้อยนพมาศและดนตรี
มหรสพต่างๆ

3 โครงการจัดงานประเพณี - จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ 150,000       ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

สงกรานต์ เช่น  จัดขบวนแห่รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ งานส่งเสริมประเพณี

จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ฯ และวัฒนธรรม

4 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ -จัดกิจกรรมและพิธีท าบุญตักบาตร 200,000       ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

งานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ งานส่งเสริมประเพณี

-จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการลานวัฒนธรรม  - จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม  กิจกรรมการ 20,000         ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

แสดงทางศิลปะ  วัฒนธรรม  การออกร้าน งานส่งเสริมประเพณี

จ าหน่ายสินค้า  การแสดงดนตรี ฯลฯ และวัฒนธรรม

รวม 5 3,160,000    

22

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2.6  แผนงานงบกลาง 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 29,689,200   ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (แผนชุมชน)

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 4,365,600     ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (แผนชุมชน)

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย 66,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคเอดส์ในเขตเทศบาลเทศบาล- (แผนชุมชน)

เมืองลพบุรี

4 โครงการกองทุนหลักประกัน - เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 600,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพในระดับท้องถ่ิน เทศบาลเมืองลพบุรี เพ่ือสนับสนุนและ (งบ สปสช.) งานศูนย์บริการฯ

ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขฯ

5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ  - เพ่ือส่งเสริมและป้องกันฟันผุในเด็กท่ีอยู่ 40,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

เด็กในโรงเรียน ปี 2566 ในโรงเรียน (งบ สปสช.) งานทันตสาธารณสุข

 - นักเรียนได้รับการตรวจฟันโดยทันต เงินสมทบ

บุคลากร ปีละ 1 คร้ัง

 - นักเรียนช้ัน ป. 1 ได้รับการเคลือบหลุม

ร่องฟันแท้เพ่ือป้องกันฟันผุ

23

ท่ี
พ.ศ. 2566

โครงการ
พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6   โครงการพัฒนาอาสาสมัคร  - จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ อสม. 330,000 ทุกชุมชน กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข(อสม.) ด้านการ ทุกเดือน (12 คร้ัง) (งบ สปสช.) งานส่งเสริมสุขภาพ

สร้างเสริมสุขภาพชุมชน  - จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก เงินสมทบ

ตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

 - จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านให้ความรู้ค าแนะน า

และติดตามดูแลสุขภาพ

 - จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีจ า

เป็นในการด าเนินงาน ได้แก่ แถบตรวจวัด

ระดับน้ าตาลในเลือด/เข็มเจาะเลือด/แอล

กอฮอล์ฆ่าเช้ือโรค

7 โครงการประชาร่วมใจห่วงใย - เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ วัยท างานและ 500,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพสายตา ผู้ด้วยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับ งานรักษพยาบาลฯ

การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรงทางตาและการ

ดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพดวงตา

8 โครงการก าจัดผักตบชวา  เก็บขนมูลฝอยและวัชพืชในคูคลองแหล่ง 200,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

และวัชพืชในแหล่งน้ า น้ าสาธารณะ  พัฒนาความสะอาดและส่ิง (งบ สปสช.) งานรักษาความสะอาด

สาธารณะในเขตเทศบาล แวดล้อมในแหล่งน้ า เงินสมทบ

เมืองลพบุรี  ปี 2566

โครงการ
พ.ศ. 2565

ท่ี
พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการลดและคัดแยก  -จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 20,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม จากต้นทางตามหลักการ 3 Rs เช่นจัดอบรม (งบ สปสช.) งานรักษาความสะอาด

หลักการ 3 Rs ปี 2566 อถล. อสม. และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ เงินสมทบ

10 โครงการพัฒนาคุณภาพ  - จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้าย 70,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง ตลาดสด โต้รุ่ง แผงลอย พัฒนาความสะอาด (งบ สปสช.) งานสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองลพบุรี ตลาดสด เทศบาลและตลาดโต้รุ่ง แผงลอย เงินสมทบ และอนามัยส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการควบคุมโรคท่ีเกิดในตลาดสด

เทศบาลและตลาดโต้รุ่ง แผงลอย

11 โครงการส่งเสริมพัฒนา  - ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผู้ปะกอบการ 50,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

คุณภาพด้านสุขาภิบาล ร้านอาหารโต้รุ่ง แผงลอย (งบ สปสช.) งานสุขาภิบาล

อาหารใขเขตเทศบาลเมือง  - ด าเนินการตรวจประเมินสถานประกอบ เงินสมทบ และอนามัยส่ิงแวดล้อม

ลพบุรี การตามแบบตรวจของกรมอนามัย

 - จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหาร

12 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ  - จัดกิจกรรมเสวนาธรรมในกลุ่มประชาชน 230,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

จิตประชาชนด้วยการปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ี และ อสม. จ านวน 210 คน (งบ สปสช.) งานส่งเสริมสุขภาพ

ธรรม โดยผู้น าจิตวิญญาณในชุมชน เงินสมทบ

25

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - บรรยายธรรม ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา

และสวดภาวนา โดยพระวิทยากรจากวัด

ต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี จ านวน 7 คร้ัง

13  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  - ตรวจสุขภาพอนามัยเบ้ืองต้นประเมิน 40,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

นักเรียน/หญิงหลังคลอดและ ภาวะสุขภาพ ให้สุขศึกษาหญิงหลังคลอด (งบ สปสช.) งานส่งเสริมสุขภาพ

เด็กแรกเกิด และสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด เงินสมทบ

 - ตรวจสุขภาพอนามัยเบ้ืองต้นประเมิน

สุขภาพอนามัยนักเรียนในพ้ืนท่ี

 - จัดหาวัสดุ - เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ส าหรับการตรจสุขภาพเบ้ืองต้น แก่นักเรียน

/หญิงหลังคลอด และเด็กแรกเกิดในพ้ืนท่ี

 - จัดหาวัสดุเพ่ือการสาธิตการดูแลเด็กแรก
เกิด จ านวน 24 ชุด

14 โครงการรณรงค์ป้องกันและ  - จัดอบรมนักเรียน และเยาวชนจ านวน 40,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

แก้ไขปัญหาต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 300 คน เร่ืองการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อน (งบ สปสช.) งานส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลเมืองลพบุรี วัยอันควร และเทคนิคการปฏิเสธการการ เงินสมทบ

มีเพศสัมพันธ์และผลกระทบของการต้ังครรภ์

อนามัยเพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 - อบรม อสม. ในพ้ืนท่ีจ านวน 190 คน
เร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และส ารวจข้อมูลใน
พ้ืนท่ี
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 - จัดหาวัสดุป้องกันการต้ังครรภ์(ถุงยาง
อนามัย) ส าหรับสาธิตให้แก่นักเรียนและ
เยาวชนท่ีเข้ารับการอบรม

15  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม - เพ่ือให้บุคคลท่ีมีภาวะปัญหาการกล้ันปัสสาวะ 40,000         กองสาธารณสุขฯ

ผู้ใหญ่ตามสิทธิประโยชน์ หรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อ งานรักษพยาบาลฯ

บ่งช้ีทางการแพทย์  ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อม

ผู้ใหญ่  และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิ

ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16  โครงการเฝ้าระวัง/รณรงค์ป้อง - เพ่ือด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ 50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

กันและควบคุมโรคติดต่อท่ีเป็น ระบาดของโครติดต่อตามมาตรฐานงานระบาด (งบ สปสช.) งานป้องกันควบคุม

ปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ี วิทยา เงินสมทบ โรคติดต่อ

17  โครงการพัฒนากองทุนฯ - เพ่ือพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ และคณะกรรม 30,000         กองทุนหลัก

(จัดประชุมคณะกรรมการฯ) การกองทุน คณะท างาน เจ้าหน้าท่ีและหน่วย ประกันสุขภาพ

งาน องค์กร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และพิจารณา เทศบาลเมืองลพบุรี

อนุมัติแผนงานโครงการ/รับทราบแก้ไขปัญหา

ติดตามประเมินผลงานกองทุนฯ

18 โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอด  - จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการขับข่ีปลอด 392,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ภัยใส่หมวกกันน๊อค 100 ภัย วินัยจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ (งบ สปสช.) งานส่งเสริมสุขภาพ

เปอร์เซ็นต์ จากหมวกนิรภัย จ านวน 780 คน เงินสมทบ

 - จัดหาหมวกนิรภัย ให้แก่ประชาชน 

ในชุมชนเทศบาลเมือง จ านวน 780 ใบ

รวม 18 36,752,800  

28

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

    3.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 6,963,600     ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 งานโรงเรียน

 - ค่าอาหารกลางวัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด

สพฐ.ลพ.1 ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมือง-

ลพบุรีได้รับประทานอาหารกลางวัน

ครบถ้วนทุกคน

2 โครงการอาหารเสริม (นม) - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 11,315,160    ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

โรงเรียน และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  งานโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองลพบุรี

โครงการ
พ.ศ. 2565

29

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566
ท่ี

แบบ ผด. 02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สพฐ.ลพ.1 อยู่ในเขตเทศบาลเมือง-

ลพบุรีได้ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์

การจัดซ้ือนมพร้อมด่ืมในโครงการ

อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอย่างน้อย 

200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน

3 โครงการอุดหนุนอาหาร - อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 18,026,400    ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

กลางวันนักเรียน ค่าอาหารกลางวันส าหรับ งานโรงเรียน

นักเรียนระดับก่อนประถม

ศึกษาถึงระดับช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาล-
ลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่

ให้ได้รับประทานอาหารกลางวัน

ครบถ้วนทุกคน

4 โครงการแข่งขันทักษะทาง - จัดแสดงผลงานของนักเรียน ครู 100,000        ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

วิชาการและมหกรรมการจัด งานนิเทศการศึกษา

การศึกษาท้องถ่ิน

โครงการ
พ.ศ. 2565

ท่ี
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการมอบวุฒิบัตรและ  - จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนท่ี 40,000         ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ประกาศนียบัตรนักเรียน ส าเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา งานโรงเรียน

นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับช้ันปีท่ี 6

และมัธยมศึกษาปีท่ี 3-6

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ ศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล งานโรงเรียน

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา เมืองลพบุรี ประกอบด้วย

ข้ันพ้ืนฐาน 1.ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 1,450,000     

2.  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 8,870,486     

3.  ค่าหนังสือเรียน 2,443,373     

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,421,400     

5.  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,389,050     

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,173,200     

7 โครงการอบรมสัมมนาและ - จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและ 1,650,000     ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ศึกษาดูงานพนักงานครูและ ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทางการ งานนิเทศการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

รวม 7 55,842,669   

โครงการ
พ.ศ. 2566

ท่ี
พ.ศ. 2565
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    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม - ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 150,000        ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียน ลพบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน งานกีฬาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ นันทนาการ

กลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชน 300,000        ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ท้ังในและนอกสถานศึกษาในเขต งานกิจกรรมเด็ก

เทศบาล และเยาวชน

3   โครงการแต่งต้ังคณะกรรมการ- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายได้สถานศึกษา ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (รายได้สถานศึกษา)

สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เมืองลพบุรี จ านวน 4 โรงเรียน

รวม 3 450,000       
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ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



4. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

    4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี - จัดงานรัฐพิธี ในวันส าคัญของชาติ 100,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี

- จัดกิจกรรมเพ่ือถวายความอาลัยหรือ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงค์

- ท าบุญเล้ียงพระ

2 โครงการวันเทศบาล - จัดกิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 900,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

และท าความสะอาดอาคารสถานท่ี งานธุรการ

- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเช่ือม

ความสัมพันธ์สามัคคีระหว่าง

หน่วยงานภายในและภายนอก

- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ

เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
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ท่ี โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองลพบุรี

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- เพ่ือส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลใน

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

และประชาชน

3 โครงการอบรมสัมมนาและ - จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 1,500,000      ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ศึกษาดูงานในประเทศและ ในประเทศและต่างประเทศให้แก่ งานการเจ้าหน้าท่ี

ต่างประเทศ ผู้บริหารเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาล

- ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

- เลขานุการนายกเทศมนตรี

- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

4 โครงการเลือกต้ังนายกเทศ -จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ 10,000          ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

มนตรีและสมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม

เทศบาล ระเบียบ กฎหมาย และข้อส่ังการต่าง ๆ

รวม 4 2,510,000     

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปกป้องและเทิดทูน - จัดกิจกรรมงานวันส าคัญของชาติ 900,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

สถาบันชาติ ศาสนา ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรักษาความสงบฯ

พระมหากษัตริย์ -จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์

รวม 1 900,000        
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4.3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทศบาลพบ - จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน 600,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภายในเทศบาลและ

หน่วยงานภายนอกเทศบาลในการให้

บริการประชาชนและรับทราบปัญหา

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน

2 โครงการจัดท าเวทีประชาคม -จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชน 10,000          ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็น

การให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหา

ของประชาชนและชุมชน

รวม 2 610,000        
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พ.ศ. 2566
ท่ี โครงการ
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4.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างท่ีจอดรถภายใน ก่อสร้างท่ีจอดรถภายในสวนลิงเทศบาล 352,000         สวนลิง กองสาธารณสุขฯ

สวนลิง เทศบาลเมืองลพบุรี เมืองลพบุรี โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ขนาด เทศบาลฯ

กว้าง 5.25 เมตร ยาว 20.0 เมตร มุงด้วย

หลังคาเหล็กรีดลอน(Metal Sheet) เคลือบ

อลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.

2 ก่อสร้างแท่นสักการะบริเวณ ก่อสร้างแท่นสักการะบริเวณสวนลิงเทศบาล 494,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สวนลิงเทศบาลเมืองลพบุรี เมืองลพบุรี ขนาดกว้าง 7.19 เมตร ยาว 

7.19 เมตร สูง 1.20  เมตร

รวม 2 846,000        
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    4.5 แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันก่อต้ังประปา - ท าบุญเล้ียงพระ 30,000          ทม.ลพบุรี กองการประปา

เทศบาลเมืองลพบุรี - จัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม

และท าความสะอาดสถานท่ี

- จัดนิทรรศการเก่ียวกับกิจการ

ประปาเทศบาลเมืองลพบุรี

2 โครงการวันท่ีระลึกการก่อต้ัง - ท าบุญเล้ียงพระ 35,000          ทม.ลพบุรี สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลของ อปท. - จัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงวัน

ก่อต้ังสถานธนานุบาล

รวม 2 65,000         

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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1. ยานพาหนะและขนส่ง

    1.1  แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถจักรยานยนต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถจักยานยนต์  ขนาด 110 43,500         กองการประปา

ซีซี แบบธรรมดา  จ านวน  1 คัน

รวม 1 43,500         
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองลพบุรี

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ ผด. 02


