
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รอบ  6  เดือน 

 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 

(ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ฝ่
า
ย
แ



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑ 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
ปีงบประมาณ  2565  ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 

 

1.  ชื่อ  เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
   ครั้งที่ 1-2   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
  

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
3.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ทีด่ำเนินการ    
แล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3 3.61 12 14.46 1 1.20 16 19.28 

2.การสร้างคุณภาพและสังคมที่ดี
ให้แก่ประชาชน 

14 16.87 3 3.61 29 34.94 46 55.42 

3.การบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

4 4.82 1 1.20 6 7.23 11 13.25 

4.การบริหารจัดการเทศบาลตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

3 3.61 1 1.20 6 7.23 10 12.05 
 

รวม 24 28.92 17 20.48 42 50.60 83 100 
 

หมายเหตุ:  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  41  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  49.40 
 

 

 

 

 

 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒ 

4.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.  2565 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 28,318,000 

2. การสร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 47,212,400 

3. การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 56,862,500 

4. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 4,085,000 

รวม 136,477,900 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้คุณภาพและมาตรฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ถนน
กาญจนาคม 

- รื้อถอนทางเดินเท้าเดิมท่ีชำรุดเสียหาย
และดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน
เท้าพิมพ์ลานขนาดกว้างประมาณ 
0.70-2.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
511.00 ตรม. 
- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า พร้อม
รางตื้นยาวประมาณ  446.00 เมตร 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณคัน
หินทางเดินเท้า จำนวน 94 จุด 
- ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักรับน้ำ  
เหล็กหล่อ  จำนวน 39 ชุด 
- วางบ่อพักรับน้ำสำหรับท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 03.0 เมตร 
จำนวน  14 บ่อ 
 
 

1,730,000 
 

   สำนักช่าง  

 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๔ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนประตูชัย  

- รื้อถอนทางเดินเท้าเดิมท่ีชำรุด
เสียหายและดำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์ลาย  ขนาด
กว้างประมาณ 1.35 เมตร  หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 504.00  ตรม. 
- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า พร้อม
รางตื้น  ยาวประมาณ  427.00เมตร 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  บริเวณ
หน้าคันหินทางเดินเท้า  จำนวน  86 
ชุด 
- ปรับปรุงเปลี่ยนฝาท่อพักรับน้ำ  
เหล็กหล่อ  จำนวน 27 ชุด 
 

1,237,000    สำนักช่าง 

 

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า
ถนนวัดพระธาตุ  ฝั่งทิศใต้ 

- รื้อถอนทางเดินเท้าเดิมท่ีชำรุด
เสียหายและดำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์ลาย  ขนาด
กว้างประมาณ  0.85-1.85 เมตร  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 178.00  ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า  
พร้อมรางตื้น  ยาวประมาณ  139.00
เมตร 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  บริเวณ 

500,000    สำนักช่าง 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๕ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  หน้าคันหินทางเดนิเท้า  จำนวน  28  
จุด 
- ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักรับน้ำ  
เหล็กหล่อ  จำนวน  15  ชุด 

    สำนักช่าง 

 

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนหน้าพระ-
กาฬ 

- รื้อถอนทางเดินเท้าเดิมท่ีชำรุด
เสียหายและดำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์ลาย ขนาด
กว้าง 1.90-4.70 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้าพร้อม
รางตื้นยาวประมาณ 599 เมตร 
- ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณหน้าคันหินทางเดินเท้าจำนวน 
112 จุด 
- ทำการวางบ่อพักรับน้ำสำหรับท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จำนวน 66 บ่อ (บน
ทางเดินเท้า) 
- ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาวประมาณ 511.00 เมตร 
- ทำการก่อสร้างทางลาดขอบถนน
สำหรับผู้พิการ จำนวน 4 จุด 

5,500,000    สำนักช่าง  

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๖ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้ารอบ
วัดพระศรีมหาธาตุ 
 

- รื้อถอนทางเดินเท้าเดิมท่ีชำรุด
เสียหายและดำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์ลาย ขนาด
กว้างประมาณ 1.10-1.70 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 866.00 ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า 
พร้อมรางตื้น ยาวประมาณ 740.00 
เมตร 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ
หน้าคันหินทางเดินเท้า จำนวน 148 
จุด 
- ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักรับน้ำ 
เหล็กหล่อ จำนวน 60 ชุด 
 

2,220,000    สำนักช่าง 

 

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
ถนนภายในตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างประมาณ 4.40-8.30 เมตร ยาว
ประมาณ 416.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,974.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ยา
ประมาณ 832.00 เมตร 
 

7,440,000    สำนักช่าง 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๗ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนทะเล
น้อย 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้างประมาณ 3.20-3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
267.00 ตารางเมตร 
- วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 30 
ท่อน 
- ก่อสร้างบ่อพักรับน้ำ ขนาด 
0.70x0.70 เมตร จำนวน 13 บ่อ 

516,000    สำนักช่าง 

 

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีปราชญ์ 3 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 60.80 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
243.00 ตารางเมตร 
- สร้างบ่อพักรับน้ำ ขนาด 
0.70x0.70 เมตร จำนวน 6 บ่อ 

322,000    สำนักช่าง 

 

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสีดา ซอย
เอ่ือมประไพ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 80.00 เมตร หมาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร 

346,000 

 

     



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๘ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  - วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 75 
ท่อน 
- ก่อสร้างบ่อพักรับน้ำ ขนาด 
0.70x0.70 เมตร จำนวน 8 บ่อ 
 

      

10 โครงการก่อสร้างพ้ืนอเนกประสงค์ พร้อม
รางยูระบายน้ำข้างสนามฟุตซอล 

สร้างพ้ืนอเนกประสงค์ พร้อมวางรางยู
ระบายน้ำข้างสนามฟุตซอล พ้ืนที่
ประมาณ 332.00 ตารางเมตร พร้อม
รางยูระบายน้ำ โดยทำการ 
- ก่อสร้างรางยู คสล. 
- ก่อสร้างฝาบ่อรางยู คสล. 
- ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
 

650,000    สำนักช่าง  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนศรี
ปราชญ์ ซอยหลังวิทยาลัยเทคโนโลยี
เอเชียบริหารธุรกิจ ชุมชนนเรศวร 

- รื้อผิวจราจรแอลฟัสท์ พื้นที่ประมาณ 
655.00 ตารางเมตร 
- ปูผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 
5.40-18.00 เมตร ยาวประมาณ 
87.00 เมตร พ้ืนที่ประมาณ 
655.00 ตารางเมตร 
- ตีเส้นจราจรด้วนสีเทอร์โมพลาสติก 
กว้าง 0.10 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
20.00 ตารางเมตร 

344,000    สำนักช่าง  



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๙ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอล
ฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยสรศักดิ์ (สหายพัน
ตา) 

- รื้อผิวจราจรแอลฟัสท์ พื้นที่ประมาณ 
655.00 ตารางเมตร 
- ปูผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 
5.40-18.00 เมตร ยาวประมาณ 
87.00 เมตร พ้ืนที่ประมาณ 
655.00 ตารางเมตร 
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 
กว้าง 0.10 เมตรไม่น้อยกว่า 20.00 
ตารางเมตร 
 

344,000 320,000   สำนักช่าง  

13 โครงการก่อร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอล
ฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสีดา ช่วง
ชลประทานรถขุด-ซอยหมู่บ้านสุดารัตน์ 

- รื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ประมาณ 
5,685.00 ตารางเมตร 
- ลงหินคลุกบดอัดแน่นประมาณ 
1,705.00 ลบ.ม. 
- ปูผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างประมาณ 
6.80-9.00 เมตร ยาวประมาณ 
515.00 เมตร พ้ืนที่ประมาณ 
5,685.00 ตารางเมตร 
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 
กว้าง 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
174.00 ตารางเมตร 
 

5,396,000    สำนักช่าง  



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๐ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

14 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยราชเทวี 

- ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ขนาด 
3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น 
โดนใช้ท่อเหล็กกลมขนาด x 3” หนา
ไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบ
จุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized) 
- ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาด
ไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด 
 

500,000 495,000   สำนักช่าง  

รวม 14   โครงการ  28,168,000 435,500     
 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจร 
สัญญาณไฟจราจรและทาสีตีเส้นจราจร 

- จัดหาป้ายสัญญาณจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร 
กรวยจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสา
ล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอ
ความเร็ว ทาสีตีเส้นจราจร ฯลฯ 

150,000 6,800   สำนักปลัดฯ 
งานรักษาความ

สงบฯ 

 

รวม 1   โครงการ  150,000      
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเก่ียวกีบการจราจรถนน 
เทศบาลเมืองลพบุรี (ศปภ.ทม.ลบ.) 

- อบรมเกี่ยวกับจราจรศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนให้
ประชาชน จำนวน 26 ชุมชน 
 

25,000    สำนักปลัดฯ 
งานรักษาความ

สงบฯ 

 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
หอพัก พ.ศ. 2559 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการหอพัก จำนวน 60 
ราย 
 

20,000    สำนักปลัดฯ 
งานรักษาความ

สงบฯ 

 

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ(อปพร.) 
 

70,000    สำนักปลัดฯ 
งานป้องกันฝ่าย

พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 

รวม 3    โครงการ  115,000 -     
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๒ 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา-
จารย์ ดร. สมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติราชนารี 
 

- จ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย ค่าวัคซีน 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

160,000 
(งบเทศบาล) 
40,000 

(เงินอุดหนุน) 
120,000 

   กองสาธารณสุข 
งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

 

2 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 

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

520,000 
(เงินอุดหนุน) 

   กองสาธารณสุข  

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 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๓ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6 โครงการให้บริการทันตกรรมในสำนักงาน - ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ให้แก่ประชาชนในสำนักงาน
สาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

30,000    กองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการฯ 

 

7 โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ในสำนักงานและนอกสำนักงาน 

- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
สำนักงาน 
- ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม
โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

70,000    กองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการฯ 

 

รวม 7   โครงการ  1,015,000      
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งไฟฟ้า
สถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

- ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง 
บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

500,000 
โอนเพิ่ม 

500,000 

996,000 
 
 
 
 

 

  สำนักช่าง 
งานไฟฟ้าและ

ถนน 

 

2 โครงการประดับและตกแต่งสถานที่งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

-ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
- สร้างและตกแต่งซุ้มประตู 
- จัดสวนหย่อม 

700,000 
โอนเพิ่ม 

300,000 

999,290   สำนักช่าง 
งานสวนสาธารณะ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๔ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ขุดลอกคลอง ลำรางสาธารณะและ
ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 

60,000    กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด 

 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์
สาธารณะ (สวนลิง) 

- ปลูกต้นไมบ้ริเวณสวนสาธารณะ
และโดยรอบ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

350,000    กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 

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

50,000    กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 

6 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญ ๆ  
(Big cleaning day) 

- รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษา
ความสะอาดตามสถานที่สำคัญ ๆ 
ภายในเขตเทศบาล 
 

100,000    กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด 

 

รวม 6   โครงการ  1,760,000 1,995,290     
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๕ 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชม 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

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    กองสวัสดิการฯ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๖ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6 โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) 

- สำรวจปรับปรุงข้อมูลความจำเป็น
พ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้เป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
 

60,000 
อุดหนุน

อำเภอลพบุรี 

60,000   กองสวัสดิการฯ  

รวม 6   โครงการ  4,100,000 60,000     
 
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
บวงสรวง/ตักบาตรและการแสดงฯ งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

290,000 290,000 

  

กองการศึกษา 
งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค 
เช่น ขบวนแห่ การประกวดกระทง 
ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ 
ดนตรีมหรสพต่าง ๆ  
 

2,500,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสรมิ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ 
เช่น จัดขบวนแห่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านฯ 
 

200,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสรมิ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๗ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ - จัดกิจกรรมและพิธีทำบุญตักบาตร 
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
- จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

200,000 
 

   กองการศึกษา 
งานส่งเสรมิ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 

5 โครงการลานวัฒนธรรม - จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรม
การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การ
ออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี 
ฯลฯ 

100,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสรมิ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 

รวม 5    โครงการ  3,290,000 290,000     
2.6 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

29,252,400 14,081,100 
  

กองสวัสดิการ
ฯ 

(แผนชุมชน) 

 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

4,728,000 1,990,800   กองสวัสดิการ
ฯ 

(แผนชุมชน) 
 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี 

72,000 33,500   กองสวัสดิการ
ฯ 

(แผนชุมชน) 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๘ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

4 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

- เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขฯ 
 

600,000 
(งบ สปสช.) 

565,000   กอง
สาธารณสุข 

งาน
ศูนย์บริการ 

 

5 โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กในโรงเรียน ปี 
2565 

- เพ่ือส่งเสริมและป้องกันฟันผุในเด็กที่อยู่ในโรงเรียน 
- นักเรียนได้รับการตรวจฟันโดยทันตบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง 
- นักเรยีนชั้น ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้เพ่ือ
ป้องกันฟันผุ 
 

40,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

20,000   กอง
สาธารณสุข 

งานทันต
สาธารณสุข 

 

6 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน 

- จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ อสม. ทุกเดือน  
(12 ครั้ง) 
- จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกตามกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน 
- จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้ความรู้คำแนะนำและติดตามดูแล
สุขภาพ 
- จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินงาน ได้แก่ แถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด/เข็ม
เจาะเลือด/แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 
 
 
 
 

350,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

30,000   กอง
สาธารณสุข 
งานส่งเสรมิ

สุขภาพ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๑๙ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

7 โครงการชุมชนร่วมใจดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ
และผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ปี 
2565 

- ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิง ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพและเตรียม
ทีมสุขภาพให้มีศักยภาพในการเยี่ยมบ้าน 
 

50,000 
(งบ สปสช) 
เงินสมทบ 

50,000   กอง
สาธารณสุข 

งาน
รักษาพยาบาล 

 

8 โครงการกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ำ
สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี ปี 2565 

- เก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชในคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะ 
พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ 
 

50,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

50,000   กอง
สาธารณสุข 

งานรักษาความ
สะอาด 

 

9 โครงการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3 Rs ปี 
2565 

- จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม
หลักการ 3 Rs เช่น จัดอบรม อถล. อสม. และเกิดประโยชน์
ต่อสุขภาพ 
 

40,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

4,000   กอง
สาธารณสุข 

งานรักษาความ
สะอาด 

 

10 โครงการพฒันาคุณภาพ
ตลาดและตลาดโต้รุ่ง
เทศบาลเมืองลพบุรี 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายตลาดสด โต้รุ่ง แผง
ลอย พัฒนาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและตลาดโต้รุ่ง 
แผงลอย ดำเนินการควบคุมโรคที่เกิดในตลาดสดเทศบาล
และตลาดโต้รุ่ง แผงลอย 
 
 
 
 
 
 

70,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

70,000   กอง
สาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒๐ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

11 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพด้านสุขาภิบาล
อาหารในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี 

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านอาหารโต้รุ่ง 
แผงลอย 
- ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการตามแบบตรวจ
ของกรมอนามัย 
- จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหาร 
 

70,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

   กอง
สาธารณสุข 

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

12 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตประชาชนด้วย
การปฏิบัติธรรม 

- จัดกิจกรรมเสวนาธรรมในกลุ่มประชาชนเจ้าหน้าที่และ 
อสม. จำนวน 210 คน โดยผูน้ำจิตวิญญาณในชุมชน 
- บรรยายธรรม ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาและสวดภาวนา โดย
พระวิทยากรจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 7 ครั้ง 
 

200,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

   กอง
สาธารณสุข 
งานส่งเสรมิ

สุขภาพ 
 

13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
นักเรียน/หญิงหลังคลอด
และเด็กแรกเดิน 

- ตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้นประเมินภาวะสุขภาพ ให้สุข
ศึกษหญิงหลังคลอดและสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด 
- ตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้นประเมินสุขภาพอนามัย
นักเรียนในพื้นที่ 
- จัดหาวัสดุ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียน/หญิงหลังคลอดและเด็กแรก 
เกิดในพ้ืนที่ 
- จัดหาวัสดุเพื่อการสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด จำนวน 24 
ชุด 
 
 

50,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

   กอง
สาธารณสุข 
งานส่งเสรมิ

สุขภาพ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒๑ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

14 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นเทศบาลเมือง
ลพบุรี 

- จัดอบรมนักเรียนและเยาวชน จำนวน 300 คน เรื่องการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและเทคนิคการปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์อนามัย
เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ 
- อบรม อสม. ในพื้นที่จำนวน 190 คน เรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและสำรวจ
ข้อมูลในพ้ืนที่ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 
- จัดหาวัสดุป้องกันการตั้งครรภ์ (ถุงยางอนามัย) สำหรับ
สาธิตให้แก่นักเรียนและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม 
 

60,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

   กอง
สาธารณสุข 
งานส่งเสรมิ

สุขภาพ 

 

15 โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 

- ค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคติดต่อที่เป็นปัญหาการแพร่
ระบาดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือส่งตรวจหาเชื้อ (โดย อสม.
ฯ) 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จนท.และอสม. เรื่อง
โรคติดต่อที่ก่อให้เกิด 
ปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชน จำนวน 300 คน 
- จัดหาวัสดุทางการแพทย์พื้นฐานสำหรับการป้องกันโรค
และป้องกันสารคัดหลั่งในการค้นหากลุ่มเสี่ยง 
 
 
 

70,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

   กอง
สาธารณสุข 
งานส่งเสรมิ

สุขภาพ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒๒ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

16 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 
19) ประจำปี 2565 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและตรวจคัดกรอบโรคโค
วิด-19 
- จัดเตรียมคู่มือ/สื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้/เอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองการกักกันตัว 
- บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนรายงานตามแบบฟอร์มต่าง ๆ  
- ระบบติดตามเยี่ยม เฝ้าระวัง ติดตามผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและระบบส่งต่อ 
- ร่วมจัดระเบียบดูแลสถานที่กักกันให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การคัดกรอง การเข้า
เยี่ยม การทำความสะอาด การกำจัดปฏิกูลมูลฝอย เป็นต้น 
- จัดทำอาหารสำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้เสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังและ
อยู่ในระยะกักตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

   กอง
สาธารณสุข 

งานป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒๓ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

17 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย 
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ประจำปี 2565 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่แกนนำด้านสุขภาพและภาคี
เครือข่าย 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา
ในพ้ืนที่ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ใน
การรณรงค์/อบรม/ตรวจคัดกรองเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
- จัดทำสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 
 

100,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

   กอง
สาธารณสุข 

งานป้องกนัควบคุม
โรคตดิต่อ 

 

18 โครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค 
100 เปอร์เซ็นต์ 

- จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจรและ
การป้องกันอุบัติเหตุจากหมวกนิรภัย จำนวน 780คน 
- จัดหาหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมือง
ลพบุรี จำนวน 780 ใบ  
 

380,000 
(งบ สปสช.) 
เงินสมทบ 

   กอง
สาธารณสุข 
งานส่งเสรมิ

สุขภาพ 
 

รวม 18    โครงการ  36,932,400 16,985,400     
 

 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 

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

7,636,700 3,542,700   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 
 

11,424,400 3,677,636.52   กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

- อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและ
โรงเรียนเมืองใหม่ให้ได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วนทุกคน 
 

17,640,000 8,746,500   กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒๕ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

- จัดแสดงผลงานของนักเรียน ครู 
 

100,000    กอง
การศึกษา
งานนิเทศ
การศึกษา 

 

5 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรนักเรียน 

- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาระดับอนุบาลศึกษา นักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

40,000 
 

   กอง
การศึกษา

งานโรงเรียน 

 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศยาล
เมืองลพบุรี ประกอบด้วย 
 1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน 
 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 3. ค่าหนังสือเรียน 
 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 

 
 
 

1,472,000 
 

9,136,400 
2,513,000 
1,226,500 
1,308,000 
2,214,700 

 
 
 

6,458,985 

  กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒๖ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

7 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดู
งานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

1,650,000 22,335,821.52   กองการศึกษา
งานนิเทศ
การศึกษา 

 

รวม 7    โครงการ  56,362,500      
 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

200,000    กองการศึกษา 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล 
 

300,000    กองการศึกษา
งานกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 

 

3 โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 

-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
จำนวน 4 โรงเรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

   กองการศึกษา 
(รายได้สถานศึกษา) 

 

รวม 3  โครงการ  500,000 -     
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
 

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

100,000 45,000   สำนักปลัดฯ 
งานรัฐพิธี 

 

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

900,000    สำนักปลัดฯ 
งานธุรการ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี หน้า ๒๘ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 
 

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศให้แก่ 
- ผู้บริหารเทศบาล 
- สมาชิกสภาเทศบาล ที 
- ปรึกษานายกเทศมนตรี 
- เลขานุการนายกเทศมนตรี  
- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 

1,500,000 
 

   สำนักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

 

4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 

- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ  
 

10,000    
 

สำนักปลัดฯ  

รวม 4  โครงการ  2,510,000 45,000     
 
4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

- จัดกิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทนูสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

900,000 897,000   สำนักปลดัฯ 
งานรักษาความ

สงบฯ 

 

รวม 1  โครงการ  900,000 897,000     
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4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงาน
ภายนอกเทศบาลในการให้บริการประชาชน
และรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของประชาชน 
 

600,000    
 

กองสวัสดิการฯ  

2 โครงการจัดทำเวทีประชาคม - จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชนใน
เขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็นการ
ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและชุมชน 

10,000    
 

กองสวัสดิการฯ  

รวม 2  โครงการ  610,000 -     
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4.4 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2565 

ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาล
เมืองลพบุรี 
 

- ทำบุญเลี้ยงพระ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำ
ความสะอาดสถานที่ 
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการประปา
เทศบาลเมืองลพบุรี 

30,000 30,000   กองการประปา  

2 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง 
สถานธนานุบาลของ อปท. 
 

- ทำบุญเลี้ยงพระ 
- จัดกิจกรรมเพ่ือรำลึกถึงวันก่อตั้งสถาน 
ธนานุบาล 
 

35,000    
 

สถานธนานุบาล  

รวม 2  โครงการ  65,000 30,000     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(บัญชีครุภัณฑ์) 
 

ลำดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 งานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน 

หัวฉีดเครื่องดับเพลิง 88,000    
 

สำนักปลัดฯ 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 

 

2 งานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

รถบรรทุกขยะ 2,200,000    
 

กองสาธารณสุขฯ 
งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

 

รวม 2  ครุภัณฑ์ 2,288,000      
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แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System(PPMS) 

 

ลำดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

1 แผนการดำเนินงานประจำปี 
 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 

 เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงาน  
 ประจำปี   
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อ
เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน  
ประจำปี   
3. ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 
4. แจ้งสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
เพ่ือทราบ  (แล้วแต่กรณี) 
5. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี 
3. ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 
ประจำปี 
4. รายงานการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองลพบุรี 
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