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ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2564 

............................................................. 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติ เทศบาล                   
พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค 6 คำแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ที่สำนักงาน
เทศบาลด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

เพ่ือให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบและเสนอแนะ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี อีกทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค?กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรีต่อผู้บริหารของเทศบาลเมืองลพบุรี 
หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองลพบุรี www.lopburicity.com หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงาน
เทศบาลเมืองลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-3641-1047 ในวันและเวลาราชการ   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

 ประกาศ  ณ  วันที่    23    พฤศจิกายน    พ.ศ.   2564 
 

 

 

 

(นายจำเริญ  สละชีพ) 
        นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี           หน้า ๑ 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔สรุปได้ดังนี้ (รวม
รายรับจริง-รายจ่ายจริง จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายรับ-
รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ)   

 รายรับ              จำนวนเงิน       ร้อยละของรายรับจริง 

๑.  รายรับจัดเก็บเอง       ๒๕,๖๓๙,๘๖๓.๙๐      ๖.๖๗ 

๒.  รัฐบาลจัดสรรให้       ๑๑๖,๐๓๐,๓๔๘.๐๓     ๓๐.๒๐ 

๓.  เงินอุดหนุนทั่วไป       ๒๔๒,๕๘๐,๒๙๔.๗๐     ๖๓.๑๓ 

     รวมรายรับทั้งสิ้น        ๓๘๔,๒๕๐,๕๐๖.๖๓          ๑๐๐.๐๐ 
 

 รายจ่าย              จำนวนเงิน       ร้อยละของรายจ่ายจริง 

- งบกลาง                    ๙๒,๕๕๘,๐๙๘.๑๖                 ๒๔.๑๓ 

- งบบุคลากร                   ๑๓๖,๓๖๙,๖๗๓.๙๕        ๓๕.๕๕ 

- งบดำเนินงาน            ๘๔,๔๓๖,๒๑๘.๑๐       ๒๒.๐๒ 

- งบลงทุน               ๕๒,๘๑๑,๑๙๐.๐๐         ๑๓.๗๗ 

- งบเงินอุดหนุน                    ๑๗,๓๖๙,๐๐๐.๐๐         ๔.๕๓ 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น      ๓๘๓,๕๔๔,๑๘๐.๒๑             ๑๐๐.๐๐ 
 

สรุปรายรับ - รายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ไม่รวมรายรับ-รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ)   

รายรับ   ตั้งไว้    รับจริง 

๓๖๒,๙๐๖,๗๐๐.๐๐   บาท ๓๔๑,๙๐๓,๔๑๑.๙๓    บาท 

รายจ่าย   ตั้งไว้    จ่ายจริง 

๓๖๒,๘๙๕,๐๐๐.๐๐   บาท ๓๔๑,๒๒๔,๖๒๖.๙๗    บาท 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย       ๑๑,๗๐๐.๐๐     บาท            ๖๗๘,๗๘๔.๙๖      บาท 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๒ 

 บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การใช้จ่ายงบประมาณ/ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้คุณภาพและมาตรฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนรามเดโช 

- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้างประมาณ 15.00 ม. ยาวประมาณ 
900 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่
ไมน้้อยกว่า 13,500 ตร.ม. 
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 
370.00 ตร.ม. 
- ทาสีคันหินหน้าทางเท้า พื้นที่ประมาณ 
630.00 ตร.ม.  
-งานยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อท่อระบาย
น้ำในถนน จำนวน 120 บ่อ 
 
 
 

6,600,000 
 

   สำนักช่าง  

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๓ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทพสตรี 2 
(หลังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี) 

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 
10.00-11.00 ม. ยาวประมาณ 
488.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
- ก่อสร้างท่อระบาย ขนาด 0.60 ม. 
จำนวน 900 ท่อน 
- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.60 
ม. จำนวน 68 บ่อ 
 

8,790,000 7,900,000   สำนักช่าง 

 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย 

- รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิม พื้นท่ีประมาณ 11,822.00 
ตร.ม. 
- ปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 
11,822 ตร.ม. 
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอรโ์มพลาสติก
กว้าง 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
170.00 ตร.ม. 
 

5,300,000 4,750,000   สำนักช่าง 

 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลัง
ประกันสังคม 
 
 
 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูยาว
ประมาณ 150.00 ม. 

960,000 955,000   สำนักช่าง  



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๔ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
ถนนสีดา ซอย 4 (ข้างโรงเรียนวรพิทยา) 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาว
ประมาณ 124.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
480.00 ตร.ม. 
 

380,000 349,000   สำนักช่าง 

 

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนรามเดโช 
ซอย 6 
 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาว
ประมาณ 49.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.  
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี
กว้างประมาณ 2.50-3.50 ม. ยาว
ประมาณ 320 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. หรือพ้ืนที่ประมาณ 1,095.00 
ตร.ม.  
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.10 ม. หรือพ้ืนที่ประมาณ 
64.00 ตร.ม. 
 

657,000 630,000   สำนักช่าง  

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ซอย
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี (ฝั่งซ้าย) 
 

- ก่อสร้างทางเท้ากว้างประมาณ 
0.95-1.70 ม. ยาวประมาณ 
260.00 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
275.00 ตร.ม.  
 

420,000 374,000   สำนักช่าง 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕ 

 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน  
(โรงพักท่าหินเก่า) 

- ปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน 
(โรงพักท่าหิน) พื้นที่ประมาณ 1-3-
76 ไร่ โดยทำการรื้อถอนต้นไม้ใหญ่ 
รื้อถอนวัชพืชและสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุด
โทรมผุพังของเดิมและทำการปลูก
ต้นไม้ใหญ่ จัดสวนหย่อม ติดตั้งน้ำพุ
สามชั้น ก่อสร้างห้องน้ำ 
 

3,000,000 
โอนลด 

2,900,000 

100,000   สำนักช่าง 

 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดพระธาตุฝั่งทิศใต้
ถึงถนนพระยากำจัด 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอส
ฟัลท์ติกคอน ถนนข้างวัดพระธาตุฝั่ง
ทิศใต้ถึงถนนพระยากำจัด โดยทำการ 
- รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิมพ้ืนที่ประมาณ 1,076 ตร.ม. 
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
เฉลี่ 0.05 ม. กว้างประมาณ 6.50-
10.00 ม. ยาวประมาณ 284 ม. 
พ้ืนที่ประมาณ 1,076 ตร.ม. 
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้างประมาณ 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 43.00 ตร.ม. 
 
 
 
 

1,579,000 1,579,000   สำนักช่าง 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๖ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
(ซอยพระปิยะ 1) 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
ซอยพระปิยะ 1  โดยทำการ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวประมาณ 
319 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม. 
- ปรับปรุงฝาบ่อรับน้ำ จำนวน 33 บ่อ 

1,516,000 1,516,000   สำนักช่าง 

 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหลังวัดพระ
ธาตุ-ถนนสรศักดิ์ 

ก่อสร้างปรับปรังผิวจราจร คสล. ซอย
หลังวัดพระธาตุ-ถนนสรศักดิ์ โดยทำ
การ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 2.05 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 208 
ตร.ม. 
- วางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 ม. 
จำนวน 78 ท่อน 
- ก่อสร้างบ่อพักรับน้ำขนาด 
0.70x0.70 ม. จำนวน 8 บอ่ 
 

346,000 

 

346,000 

 

       สำนักช่าง  

รวม 11   โครงการ  26,648,000 18,499,000     
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและอปพร. 
 

70,000    สำนักปลัดฯ 
งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 

รวม 1    โครงการ  70,000      
 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา-
จารย์ ดร. สมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติราชนารี 
 

- จ่ายเป็นคา่จัดทำป้าย ค่าวัคซีน 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

160,000 160,000   กองสาธารณสุข 
งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น 

 

2 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 

- เพ่ือดำเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 26 ชุมชน ๆ 
ละ 20,000 บาท 
 

520,000 520,000   กองสาธารณสุข  



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

200,000    กองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการฯ 

 

4 โครงการให้บริการทันตกรรมให้แก่ อสม. 
ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ให้แก่ อสม. ในชุมชนเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

20,000    กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข 

 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
ผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีทักษะในการดูแลช่องปากของ
ตนเอง 
- สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

15,000    กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข 

 

6 โครงการให้บริการทันตกรรมในสำนักงาน - ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ให้แก่ประชาชนในสำนักงาน
สาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

30,000    กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข 

 

7 โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ในสำนักงานและนอกสำนักงาน 

- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
สำนักงาน 
- ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม
โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

70,000    กองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการฯ 

 

รวม 7   โครงการ  1,015,000 680,000     



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๙ 

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งไฟฟ้า
สถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

- ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 
 

1,200,000    สำนักช่าง 
งานไฟฟ้าและ

ถนน 

 

2 โครงการประดับและตกแต่งสถานที่งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

-ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
- สร้างและตกแต่งซุ้มประตู 
- จัดสวนหย่อม 
 

500,000    สำนักช่าง 
งานสวนสาธารณะ 

 

3 โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ขุดลอกคลอง ลำรางสาธารณะและ
ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 

60,000    กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด 

 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์
สาธารณะ (สวนลิง) 

- ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ
และโดยรอบ 
- ปรบัปรุงภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

350,000    กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 

5 โครงการจัดระเบียบลิง - จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิง
โดยจัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้ำลิง 
สนามของเล่นลิง แหล่งพักผ่อนของ
ลิง จัดหาคนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ 
- ย้ายลิงบางส่วนเพื่อลดความแออัด
ของลิง โดยจัดการสถานที่ท่ี
เหมาะสม 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๐ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6 
 
 
 

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมกรง
เหล็ก  บริเวณสวนลิงเทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

- มุงด้วยหลังคาเหล็กกรีดลอน 
(Metal sheet) 
เคลือบอลูซิงค์พ้ืนที่ประมาณ 
1,560,000 ตร.ม. 
- ทำการปักผังวางแนวเจาะเสาเข็ม 
- ประกอบโครงเหล็กหลังคา มุง
หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเครือบอลู
ซิงค์ 
- ติดต้ังลวดตาขา่ยถัก ชุบกัลป์วาไนซ์
พร้อมประตูเข้า-ออก 
 

7,410,000 
 
 
 

7,410,000   กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 

7 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญ ๆ  
(Big cleaning day) 

- รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษา
ความสะอาดตามสถานที่สำคัญ ๆ 
ภายในเขตเทศบาล 
 

100,000 100,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด 

 

รวม 7 โครงการ  9,670,000 7,560,000     
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๑ 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชม 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- ดำเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่
เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

20,000    กองสวัสดิการฯ  

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมครอบครัวผาสุก 
 

- นำคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขต
เทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
ครอบครัวผาสุก 

3,600,000    กองสวัสดิการฯ  

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ - จัดการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี 

150,000    กองสวัสดิการฯ 

 

 
4 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 

- จัดตั้งกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ 
สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

10,000    กองสวัสดิการฯ  

5 โครงการอบรมสร้างจิตสดใสใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้
ผู้สูงอายุ 
- จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สอน
วิธีการออกกำลังกายแบบที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 

260,000 ไม่ใช้งบประมาณ   กองสวัสดิการฯ 

 

รวม 5   โครงการ  4,040,000      
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๒ 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
บวงสรวง/ตักบาตรและการแสดงฯ งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

290,000  
  

กองการศึกษา 
งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค 
เช่น ขบวนแห่ การประกวดกระทง 
ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ 
ดนตรีมหรสพต่าง ๆ  
 

3,400,000 2,745,300   กองการศึกษา 
งานส่งเสรมิ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 

3 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ - จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ 
เช่น จัดขบวนแห่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านฯ 
 

200,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสรมิ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ - จัดกิจกรรมและพิธีทำบุญตักบาตร 
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
- จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

200,000 
โอนลด 

114,000 

86,000   กองการศึกษา 
งานส่งเสรมิ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 

5 โครงการลานวัฒนธรรม - จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรม
การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออก
ร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี 
ฯลฯ 
 

100,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสรมิ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

รวม 5    โครงการ  4,076,000 2,831,300     



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๓ 

2.6 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

28,914,000 27,793,300 
  

กองสวัสดิการฯ 
(แผนชุมชน) 

 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

4,358,400 4,060,200   กองสวัสดิการฯ 
(แผนชุมชน)  

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์ 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

78,000 70,000   กองสวัสดิการฯ 
(แผนชุมชน) 

 

4 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี 

- เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองลพบุรี ตามหลักเกณฑ์
กองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ 
 

600,000 565,000   กองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการ 

 

5 โครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็กใน
โรงเรียน/ศพด.ปี 2564 

- ตรวจสุขภาพช่องปาก 
- สาธิตและฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี 
 

20,000 20,000   กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข  

6 โครงการสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา ปี 2564 

- ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

30,000 30,000   กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๔ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดต่อเทศบาลเมืองลพบุรี 

- เฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อใน
ชุมชน 
- ตรวจติดตามและคัดกรองโรคติดต่อ
เพ่ือส่งเข้าสู่ระบบการรักษา 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 

8 โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

- เพ่ือปรับปรุงทัศน์ความสะอาดสวยงาม
ของคูคลอง 
- เพ่ือป้องกันแหล่งน้ำตื้นเขินและเน่า
เสียอันเกิดจากวัชพืช 
- เพ่ือป้องกันแหล่งเพาะเชื้อโรคและ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
- เพ่ือให้การไหลของน้ำในคลอง
สาธารณะเป็นไปได้โดยสะดวก 
 

200,000 200,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด 

 

9 โครงการชุมชนร่วมใจดแูลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ปี 2564 

- ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพ
และเตรียมทีมสุขภาพให้มีศักยภาพใน
การเยี่ยมบ้าน 
 
 
 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาพยาบาล 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๕ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

10 โครงการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัยเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 
2564 

- เสริมสร้างความรู้การขับขี่ปลอดภัย 
วินัยการจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ
ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี 
- สร้างค่านิยมและทัศนคติในการขับขี่
จักรยานยนต์โดยสวมหมกนิรภัย 
- ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงของการขับข่ีจักรยานยนต์ 
 

380,000 380,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 

11 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ปี 
2564 

- จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs  
เช่น จัดอบรม อถล. อสม. 
 
 

40,000 40,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด  

12 โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพตลาด
สดและโต้รุ่งเทศบาลเมืองลพบุรี  
ปี 2564 

- ผู้จำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร โต้รุ่ง 
แผงลอย คำนึงถึงความสะอาด 
ปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายให้กับ
ประชาชนผู้บริโภคและเกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 
 
 
 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๖ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

13 โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพสุขาภิบาลอาหารในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2564 

- จำหน่ายอาหารในโรงเรียน คำนึงถึง
ความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่
จำหน่ายให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นผู้บริโภค
และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 
 

70,000 65,030   กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.  
ปี 2564 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม. สามารถ
จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน 
 
 

300,000 300,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 

15 โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต ปี 2564 - เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนิน
ชีวิตวิถีชาวพุทธโดยใช้หลักธรรมนำการ
ดำเนินชีวิต 
 
 

200,000 200,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 

16 โครงการรณรงค์สร้างเสริมคุณภาพ
หญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
ปี 2564 

- หญิงหลังคลอด นักเรียนและเยาวชน
ในพ้ืนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ประเมินภาวะสุขภาพอนามัยเบื้องต้น 
ให้สุขภาพตามเกณฑ์กำหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๗ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว ้        
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

17 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ 

- ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้
ได้ตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา 
- สนับสนุน/บริการองค์กรความรู้ด้าน
ปฏิบัติการและวิชาการเผยแพร่แก่ อสม. 
และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ  
- สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 

18 โครงการรักษ์ดวงตา ประชาร่วมใจ - เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ/วัย
ทำงานและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรีได้รับการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคทางตาและการดูแลรักษา
และส่งเสริมสุขภาพดวงตา 
- เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ กลุ่มที่อยู่
ในภาวะเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรีได้รับการตรวจคัด
กรองและตรวจวัดสายตา 
 

400,000 400,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาพยาบาล 

 

รวม 18    โครงการ  35,840,400 34,373,500     
 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 

- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ.1 ที่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรีได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วนทุกคน 
 

7,457,000 7,156,160   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ.1 อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรีได้ดื่มนมพร้อมดื่มใน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอย่าง
น้อย 200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน 
 

11,646,664 11,480,909.54   กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

-อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและ
โรงเรียนเมืองใหม่ให้ได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วนทุกคน 

17,080,000 16,849,000   กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๙ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรนักเรียน 

-จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นกัเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาระดับอนุบาลศึกษา นักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

40,000    กอง
การศึกษา

งานโรงเรียน 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
ประกอบด้วย 
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการรัก
การอ่านในสถานศึกษา อปท. ฯลฯ 
 

19,178,500 
 

18,157,835   กอง
การศึกษา

งานโรงเรียน 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๒๐ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดู
งานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

1,650,000    กองการศึกษา
งานนิเทศ
การศึกษา 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 

7 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

10,000    กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เป็นอาคารกีฬาในร่ม 
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิต
เทศบาลเมืองลพบุรี 

- ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคามุงด้วยหลังคา
เหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบ 
อลูซิงค์ พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน 
- ปรับปรุงพื้นภายในอาคารพร้อมตีเส้น 
- ก่อสร้างที่นั่งคนดู 
- ปรับปรุงผนังพร้อมทาสีอาคาร 
 

5,000,000   

 

กองการศึกษา 
ร.ร ท. 4 

 

9 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงาน
ครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัด
การศึกษาของเทศบาล ระดับเทศบาล,
ระดับเขตการศึกษา,ระดับภาคและ
ระดับประเทศ ฯลฯ 

100,000    กอง
การศึกษา 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๒๑ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานที่ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานที่ เช่น การจัดกิจกรรม การอบรม  

200,000    กอง
การศึกษา 

 

 

รวม 10  โครงการ  62,362,164 53,643,904.54     
 

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

200,000    กองการศึกษา 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล 
 

300,000    กองการศึกษา
งานกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 

3 โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 

-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
จำนวน 4 โรงเรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

   กองการศึกษา 
(รายได้สถานศึกษา) 

 

รวม 3  โครงการ  500,000      



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๒๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
 

- จัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมเพ่ือถวายความอาลัยหรือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
- จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุ
วงค์ 
- ทำบุญเลี้ยงพระ 
 

100,000 
โอนเพิ่ม 

100,000 

140,000   สำนักปลัดฯ 
งานรัฐพิธี 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

2 โครงการวันเทศบาล - จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทำความสะอาดอาคารสถานที่ 
- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
- จัดและร่วมการแขง่ขันกีฬาระดับ
เทศบาลในจังหวัดลพบุรี 
- เพ่ือส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน 
  

600,000    สำนักปลัดฯ 
งานธุรการ 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๒๓ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ทีใ่ช้จริง 

อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 
 

- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง 
 

1,500,000 
 

   สำนักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 

- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ  
 

1,500,000 1,213,472.91   
 

สำนักปลัดฯ  

5 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
อเนกประสงค์พร้อมรางยูระบายน้ำ
หลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรี 

- รื้อถอนพ้ืนเดิมและฐานรากของเดิม 
- ก่อสร้างรางยู คสล. 
- ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม. 
 

1,360,000 1,340,000       สำนักปลัดฯ 
 

 

6 โครงการปรับปรุงผนังกระจก
อลูมิเนียมบ้านแฝดทรงไทยหน้า
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ปรับปรุงผนังกระจกอลูมิเนียมบ้านแฝด
ทรงไทยหน้าสำนักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรี (ทั้ง 4 ด้านของอาคาร) 
 

125,000 124,200   สำนักปลัดฯ 
 

 

รวม 6  โครงการ  5,285,000 2,817,672.91     
 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๒๔ 

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

- จัดกิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทนูสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

900,000    สำนักปลดัฯ 
งานรักษาความ

สงบฯ 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

รวม 1  โครงการ  900,000      
 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงาน
ภายนอกเทศบาลในการให้บริการประชาชน
และรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของประชาชน 
 

600,000 596,880   กองสวัสดิการฯ  

2 โครงการจัดทำเวทีประชาคม - จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชนใน
เขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็นการ
ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและชุมชน 
 

10,000    กองสวัสดิการฯ  

รวม 2  โครงการ  610,000 596,880     



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๒๕ 

4.4 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาล
เมืองลพบุรี 
 

- ทำบุญเลี้ยงพระ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำ
ความสะอาดสถานที่ 
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการประปา
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

35,000 28,500 
 

  กองการประปา  

2 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง 
สถานธนานุบาลของ อปท. 
 

- ทำบุญเลี้ยงพระ 
- จัดกิจกรรมเพ่ือรำลึกถึงวันก่อตั้งสถาน 
ธนานุบาล 
 

35,000    สถานธนานุบาล  

รวม 2  โครงการ  70,000 28,500     
 
 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๒๖ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(บัญชีครุภัณฑ์) 
 

ลำดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงาน

ครัว 

ถังน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร 27,000 27,000   สำนักปลัดฯ  

2 งานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพ่ิมแผน ครั้งที่ 3) 10,000,000 9,940,000   สำนักปลัดฯ 
งานเทศกิจ 

 

3 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 4,400,000 4,382,100   กองสาธารณสุข  

4 งานการพาณิชย์ ครภุัณฑ์ 
สำนักงาน 

เก้าอ้ีพักคอย 12,600 12,600   กองการประปา 
 

 

รวม 4  ครุภัณฑ์ 14,439,600 14,361,700     
 



 

งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี หน้า ๒๗ 

  

  

ปัญหา อุปสรรค  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวดลพบุรียังประสบปัญหาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจังหวัดลพบุรีต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน
โรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดลพบุรี 
มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองลพบุรีที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากหรือเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่ เทศบาลเมืองลพบุรีก็ได้ดำเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์
สูงสุดในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้วยความเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ  

❖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่ควรให้ความสำคัญ 

ด้านในด้านหนึ่ง 

❖ การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

❖ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนิน 

การได้ในปีงบประมาณนั้น 

❖ เทศบาลเมืองลพบุรีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน  
ทีจ่ะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่      
ในปัจจุบันและยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับสถานกาณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่ เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน                       
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 

  ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อเสนอแนะ                
ให้คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลเมืองลพบุรี         
หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองลพบุรี  www.lopburicity.com  หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงาน
เทศบาลเมืองลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 และหมายเลข                
โทรศัพท์ 0-3441-1047  ในวันและเวลาราชการ 

http://www.lopburicity.com/


งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรามเดโช ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้้า ซอยเทพสตรี 2 (หลังสถานีต้ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี)  
ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ซอยหลังประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนรามเดโช ซอย 6 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

แผนสาธารณสุข 

โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในส้านักงานและนอกส้านักงาน ปี พ.ศ. 2564 

  

 

 

 
 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ.  2564 
         

    
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

แผนงานงบกลาง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตลาดและโต้รุ่งเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการเทศบาลพบประชาชน  ปี พ.ศ. 2564 

 


