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ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ี
เทศบาลเมืองลพบุรีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
11.มีการก าหนดเป้าประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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  1.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลยทุธศาสตร์   
 

แบบที่ 3  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองลพบุรใีนภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร ์

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม    
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 25% 71.43% 3.57% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 25% 67.86% 3.57% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32.14% 67.86% 0% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 32.14% 67.86% 0% 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  28.57% 71.43% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 32.14% 67.86% 0% 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
ค าชี้แจง แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองลพบุรีของท่านเท่าใด  

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.25 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.46 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.54 

รวม 7.46 
 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.68 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.43 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.54 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.61 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.68 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 

รวม 7.61 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.54 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.54 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.71 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 

รวม 7.58 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.68 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.64 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.57 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.61 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.61 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.64 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.71 

รวม 7.62 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

3 

 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร         
การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 1 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม ้ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1 

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

4 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

 (3) 3 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ -Strength    
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

9 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  สิ่ง 
แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารฐัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) 10 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 10 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

(๕) 5 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94 
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ท้องถิ่น  5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล          
การด าเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
    ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2563 
   ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2562 – 30 กันยายน 2563 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
 

3.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

0    - - 15 17.44 

2.การสร้างคุณภาพและสังคมท่ีดี
ให้แก่ประชาชน 

7 8.13     50 58.15 

3.การบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

5 5.81     12 13.95 

4.การบริหารจัดการเทศบาลตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2 2.32     9 10.46 
 

รวม 14 16.26     86 100 
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4.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.  2563 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

9,150,000 - - 

2.การสร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 62,161,400  19,836,600 
3.การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 58,040,457  26,214,276.28 
4.การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

5,280,000  631,880 

รวม 134,631,857  46,682,756.28 
 

2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น           
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครอ งท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน   เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองลพบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ .ศ.  ๒๕62 – เดือนมีนาคม  2563)  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลเมืองลพบุรี   จึงได้
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3  เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรีพิจารณา รายละเอียดตามรายงานสรุปผล 
ดังนี้ 



~ ๑๐ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้คุณภาพและมาตรฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซลาเซลล์  บริเวณจุดชมวิว 
(ใต้สะพานพรมหมมาสตร์)   

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 
 

500,000    ส านักการช่าง 

2 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์                     
(บริเวณชุมชนอู่รถรางเก่า) 
 

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 
 

500,000    ส านักการช่าง 

3 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณซอยมหาราชครู) 
 

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

500,000    ส านักการช่าง 

 



~ ๑๑ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์  (บริเวณซอยราชมนู  
ซอยข้าง ร.ร พิบูลฯ)   

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

500,000    ส านักการช่าง 

5 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณซอยเอกทศ) 
 

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

500,000    ส านักการช่าง 

6 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณท่าขุนนางเลียบ
แม่น้ าลพบุรี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

 

 

 

 

500,000    ส านักการช่าง 



~ ๑๒ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณท่าขุนนางหลัง 
สภ.  ท่าหินเดิม)   

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

500,000    ส านักการช่าง 

8 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์  บริเวณถนนพระราม  
(ถนนราชด าเนิน - ถนนวิชาเยนทร์) 
 

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

500,000    ส านักการช่าง 

9 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณรอบสวนราชา
นุสรณ์) 
 

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

500,000    ส านักการช่าง 

10 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซลสเซลล์บริเวณวงเวียนเทพสตรี 
(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) 
 
 

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

500,000    ส านักการช่าง 

 

 



~ ๑๓ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ปี 
2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์โซเซลล์  บริเวณศรีสุริโยทัย 
(วงเวียนสระแก้ว) 
 
 

- หล่อเสาตอม่อ  ศ.ค.ล.  จ านวน 10  ชุด 
- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์  ขนาด 3  

นิ้ว สูง  6.00 เมตร  จ านวน  10  ต้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ขนาดไม่

ต่ ากว่า  30 วัตต์  จ านวน  10 ชุด 

500,000    ส านักการช่าง 

12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินถนนสร
ศักดิ์   

-ก่อสร้างทางเดินเท้า  กว้างประมาณ 1.00-
2.00 ม.  ยาว ประมาณ 930.00 ม.  พร้อม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและทางเดินผู้พิการ 

2,500,000    ส านักการช่าง 

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอยนเรศวร 3 
แยก 1 ซ้าย  
 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  กว้าง
ประมาณ 3.60 เมตร ยาวประมาณ 35.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อย 
126.00 ตร.ม. 
ก่อสร้างรางระบายน้ า  ยาวประมาณ 70.00 
เมตร 

500,000    ส านักการช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  สะพานเทศบาลเมืองลพบุรี  

- ซ่อมแซมผิวจราจร  ค.ส.ล. พ้ืนที่ประมาณ 
20.00 ตรม. 
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง
ประมาณ 14.00 -32.50 เมตร ยาวประมาณ 
63.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ไม่น่อยกว่า 1,288.00 ตรม.   
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  กว้าง 
0.15 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตรม 

500,000    ส านักการช่าง 

รวม 14  โครงการ  9,000,000     



~ ๑๔ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

1.2 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจรและทาสีเส้นจราจร 
 

-จัดหาป้ายสัญญาณจราจร  สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจรกระบอง
ไฟจราจร เสื้อจราจรยางชะลอความเร็วทาสีตี
เส้นจราจร ฯลฯ 

150,000    ส านักปลัด 
 

รวม 1 โครงการ  150,000     
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและใช้เป็น
อเนกประสงค์หลักส านักงานทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

- ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและใช้เป็น
เอนกประสงค์  หลังคาเทศบาลเมือง
ลพบุรี พื้นที่ 850.00 ตรม.  มุงด้วย
หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)  
เคลือบอลูซิงค์ 

 
 
 

4,250,000    ส านักปลัดฯ 
 



~ ๑๕ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบนอกและ
บันไดศาลาประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี 
  

- ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบนอก  พ้ืนที่ 
ประมาณ  410  ตร.ม.  

- ปรับปรุงบันไดข้ึนลง  พ้ืนที่ประมาณ 
30.00 ตร.ม. 

- ปรับปรุงบันไดข้ึนลง  พ้ืนที่ประมาณ 
42.00 ตร.ม. 

- ปรับปรุงโรงประกอบอาหาร  พื้นที่ 
ประมาณ 53.00 ตร.ม. 

- ปรับปรุงพื้นท่ีทางเข้าอาคารศาลา
ประชาคม 

- ปรับปรุงสีทาภายนอกชั้นล่างรอบอาคาร
ศาลาประชาคม 

3,000,000    ส านักปลัดฯ 
 

3 โครงการอุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

- สนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ประจ าปีของจังหวัด
ลพบุรี 
 

230,000     

รวม 3  โครงการ  7,480,000     
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
  

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
เจ้าหน้าทีแ่ละพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ (อปพร) 

70,000    ส านักปลัด 
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

รวม 1  โครงการ  70,000     
 
2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนั ขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์  
ดร .สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติติยราชนารี 
 

- จ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าใช่จ่ายอื่น ๆ  

120,000 

 

   กองสาธารณสุข 
(งานสัตว์แพทย์) 

2 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

- เพ่ือด าเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 26 
ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท 

520,000 
เงินอุดหนุนเอกชน 

   กองสาธารณสุข 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองลพบุร ี

100,000 
 

   กองสาธารณสุข
(งานศูนย์บริการฯ) 



~ ๑๗ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการให้บริการทันตกรรมให้แก่ อสม. 
ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี  

- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ อสม. 
ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี 

20,000    กองสาธารณสุข  
(งานทันต 
กรรม) 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ
เครือข่ายเทสบาลเมืองลพบุรี 
 

- ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะ
ในการดูแลช่องปากของตนเอง 

- สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพในกลุ่ม
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

15,000    กองสาธารณสุข
(งานศูนย์บริการ

ฯ) 

6 โครงการให้บริการทันตกรรมในส านักงาน - ให้บริการรักษาทางทันตกรรทให้แก่
ประชาชนในส านักงานสาธารณสุข
เทศบาลเมืองลพบุรี 

30,000    กองสาธารณสุข
(งานศูนย์บริการ

ฯ) 

7 โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
ส านักงานและนอกส านักงาน 
 
 

- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในส านักงาน 
- ให้บริการด้านสาธารณสุขตามโครงการ

เทศบาลพบประชาชน 

70,000    กองสาธารณสุข
(งานศูนย์บริการ

ฯ) 

8 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพนักงาน 
คสล. 2 ชั้น บริเวณสวนลิง 

- ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน คสล . 2 
ชั้น บริเวณสวนลิง ขนาดกว้าง 7.50 ม. 
ยาว 30.00 ม. จ านวน 10 ห้อง มุงด้วย
หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) 
เคลือบอลูซิงค์ 

5,000,000    กองสาธารณสุข
(งานบริการและ
งานสาธารณสุข

อื่น ๆ ) 

9 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล . 
ชั้นเดียว บริเวณสวนลิง 

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้น
เดียว บริเวณสวนลิง ขนาด 9.00 ม. ยาว 
25.00 ม. มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่ 

4,500,000    กองสาธารณสุข
(งานบริการและ
งานสาธารณสุข

อื่น ๆ ) 



~ ๑๘ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ส านักงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ า
และระบบไฟฟ้า อาคาร กองสาธารณสุขฯ 
ภายในอาคารสาธารณสุข 

500,000    กองสาธารณสุข
(งานบริหารทั่วไป) 

 
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

รวม 10  โครงการ  10,875,000     
 
2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งไฟฟ้า
สถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
 

- ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

1,200,000    ส านักการช่าง 
 

งานไฟฟ้าและถนน 

2 โครงการประดับและตกแต่งสถานที่งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

- ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

- สร้างและตกแต่งซุ้มประตู 
- จัดสวยหย่อม 

 

500,000    ส านักการช่าง 
 

งานสวนสาธารณะ 

3 โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ าใน
เขตเทศบาล 
 
 

- ขุดลอกคลอง ล ารางสาธารณะและท่อ
ระบายน้ าในเขตเทศบาล 

60,000 
 
 

   กองสาธารณสุข 
 
งานรักษาความสะอาด 



~ ๑๙ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์
สาธารณะ (สวนลิง)  
 

- ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะและ
โดยรอบ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

50,000    กองสาธารณสุข 
 

งานสุขาภิบาล 

5  โครงการจัดระเบียบลิง - จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิงโดย
จัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้ าลิง สนามของ
เล่นลิงแหล่งพักผ่อนของลิง จัดหาคนดูแล
ลิงและสวนลิง ฯลฯ 

- ย้ายลิงบางส่วนเพื่อลดความแออัดของลิง 
โดยจัดสถานที่ท่ีเหมาะสม 

 

100,000    กองสาธารณสุข 
 

งานสุขาภิบาล 

6 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ    
(Big cleaning day) 

- รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความ
สะอาดตามสถานที่ส าคัญ ๆ ภายในเขต
เทศบาล 

100,000    กองสาธารณสุข 
 
งานรักษาความสะอาด 

รวม 6  โครงการ  2,460,000     
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

2.5  แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

- ด าเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่
เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 

20,000    กองสวัสดิการ 

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ครอบครัวผาสุก 
 

- น าคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชน  ในเขต
เทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
ครอบครัวผาสุก 

 

3,600,000    กองสวัสดิการ 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
 
 

- จัดการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี 

200,000 
 
 

   กองสวัสดิการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 
- จัดตั้งกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพสร้าง

งานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

10,000    
กองสวัสดิการ 

5 โครงการอมรมสร้างจิต สดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ 
 

- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ 
- จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และสอน

วิธีการออกก าลังกายแบบที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 

260,000    กองสวัสดิการ 

6  โครงการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน
(จปฐ)   

- ส ารวจปรับปรุงข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ในเขตเทศบาลให้เป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

60,000 

อุดหนุนอ าเภอลพบุร ี

   กองสวัสดิการ 

รวม 6  โครงการ  4,150,000     



~ ๒๑ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

200,000 245,000   กองศึกษา 
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

2 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
บวงสรวง / ตักบาตรและการแสดง ฯ งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

290,000 290,000   กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 
 

- จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค  จอม
พล ป. พิบูลสงคาม เช่น  ขบวนแห่  การ
ประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ  
และหนูน้อยนพมาศและดนตรีมหรสพต่าง 
ๆ 

3,200,000 3,694,700 
โอนเพิ่ม 

300,000 

  กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 
 

- จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ เช่น 
จัดขบวนแห่  รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  จัด
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านฯ 

200,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
 

- จัดท าบุญกิจกรรมและพิธีท าบุญตักบาตร
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

- จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

200,000 200,000   กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 



~ ๒๒ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการบรรพชาสามเณร - จัดบรรพชาสามเณรที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี 
ขึ้นไป 

- จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ลพบุรี 

- ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

10,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการลานวัฒนธรรม 
 

- จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมการ
แสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออกร้าน
จ าหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี ฯลฯ 

100,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

รวม 7   โครงการ  4,400,000     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

2.7  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี 

76584,800 13,438,100   กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

4,377,600 1,932,800   กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

90,000 36,000   กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

- เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองลพบุรี เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขฯ 

600,000 
 

(งบ สปสช.) 

   กองสาธารณสุข 
 

งานศูนย์บริการ 
5 โครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็กในโรงเรียน 

/ ศพด. ปี 2563 
- ตรวจสุขภาพช่องปาก 
- สาธิตและฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี 

20,000 
 

(งบ สปสช.) 

   กองสาธารณสุข 
 

งานทันตกรรม
สาธารณสุข 

6 โครงการสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา ปี 2563 

- ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองลพบุรี 

30,000 
 

(งบ สปสช.) 
 

เงินสมทบ 

   กองสาธารณสุข 
 

งานทันตกรรม
สาธารณสุข 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563 

- สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่น เยาวชน มี
ความรู้เข้าใจปัญหาและผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการมีเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 
 

30,000 
 

(งบ สปสช.) 
 

เงินสมทบ 

   

กองสาธารณสุข 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 



~ ๒๔ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาล 

- เสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันการ
เกิดโรคเรื้อรังให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

- ตรวจติดตามและคัดกรองโรคเรื้อรัง 
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิต เพ่ือส่ง
เข้าสู่ระบบการรักษา 

50,000 
 

(งบ สปสช.) 
 

เงินสมทบ 

   กองสาธารณสุข 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

9 โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ปี 63 

- ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพและ
เตรียมทีมสุขภาพให้มีศักยภาพในการ
เยี่ยมบ้าน 

50,000 
 

(งบ สปสช.) 
 

เงินสมทบ 

   กองสาธารณสุข 
 

งานรักษาพยาบาล 

10 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ าสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี ปี 63  

- เก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชในคูคลอง
แหล่งน้ าสาธารณะ พัฒนาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ า 

180,000 
 

(งบ สปสช.) 
 

เงินสมทบ 

   กองสาธารณสุข 
 

งานรักษาความ
สะอาด 

11 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น
ทางตามหลักการ 3 Rs ปี 63 

- จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs เช่น 
จัดอบรม อถล. อสม. 

50,000    กองสาธารณสุข 
 

งานรักษาความ
สะอาด 

12 โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพตลาดสด
และโต้รุ่งเทศบาลเมืองพลบุรี ปี 63 

- ผู้จ าหน่ายอาหาร ร้านอาหาร โต้รุ่ง แผง
ลอย ค านึกถึงความสะอาด ปลอดภัยของ
อาหารที่จ าหน่ายให้กับประชาชผู้บริโภค
และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 
 
 

70,000    กองสาธารณสุข 
 

งานสุขาภิบาล 



~ ๒๕ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13 โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
สุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาล 

- จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ค านึงถึง
ความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่
จ าหน่ายให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นผู้บริโภค
และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ 

70,000    กองสาธารณสุข 
 

งานสุขาภิบาล 

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อ.ส.ม. ปี 63 - ส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม. สามารถจัด
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาและร่วมกัน
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน 

297,200    กองสาธารณสุข 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

15 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต ปี 63 - เสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินชีวิต
วิถีชาวพุทธโดยใช้หลักธรรมน าการ
ด าเนินชีวิต 

230,000    กองสาธารณสุข 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

16 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพหญิงหลัง
คลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปี 63 

- หญิงหลังคลอด นักเรียน และเยาวชนใน
พ้ืนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ประเมินภาวะสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ให้
มีสุขภาพตามเกณฑ์ก าหนดของกระทรวง
สาธารณสุข 

50,000    กองสาธารณสุข 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

17 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 

- ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้ได้
ตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา 

- สนับสนุน / บริการองค์ความรู้ด้าน
ปฏิบัติการและวิชาการเผยแพร่แก่ อสม. 
และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ  

- สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 

30,000 
 

(งบ สปสช.) 
 

   กองสาธารณสุข 
 

งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

รวม 17  โครงการ  32,726,400     



~ ๒๖ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.1  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน 

- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ.1 ที่อยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน 
 

7,473,000 
 

3,745,500   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 

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

11,648,579 5,781,611.28   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 
 

- อุดหนุนงบประมาณส าหรับค่าอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียนก่อน
ประถมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนเมืองใหม่ให้ได้รับ
ประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน 

17,068,000 8,524,400   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 



~ ๒๗ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการแข่งขันทักษทางวิชาการ
และมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

- จัดแสดงผลงานของนักเรียน ครู 150,000 
 

   กองการศึกษา 
 

งานนิเทศการศึกษา 

5 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรนักเรียน 
 

- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุบาลศึกษา นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 

40,000    กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- สนับสนุนงลประมาณในการจัดการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ลพบุรี ประกอบด้วย  

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียน 
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน 
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษา 
7. ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมการรักการ

อ่านในสถานศึกษา อปท. 

 
 
 

100,000 
 

48,000 
500,000 

 
250,000 

 
633,000 

 
75,000 

 
50,000 

 

7,862,765   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 



~ ๒๘ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา อปท. 

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานที่ 

11. ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
12. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
13. ค่าหนังสือ 
14. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
15. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
16. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

50,000 
 

100,000 
 
 
 
 

200,000 
 

1,403,000 
8,772,500 
2,342,578 
1,214,050 
1,297,270 
2,165,480 

    

7 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดู
งานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

1,650,000    กองการศึกษา 
 

งานนิเทศการศึกษา 

8 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

10,000    กองการศึกษา 
 

งานโรงเรียน 



~ ๒๙ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคา
อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนทั้ง 2 
อาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 โครงหลังคา
เหล็กรูปพรรณพร้อมมุงด้วยหลังคาเหล็ก
รีดลอน (Metal Sheet)  

300,000    กองการศึกษา 
 

ร.ร ท. 2 

รวม 9    โครงการ  57,540,457     
 
3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับจังหวัด 
 

200,000    กองการศึกษา 
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งใน
และนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี 

300,000 300,000   กองการศึกษา 
 
งานกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 
3 โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
จ านวน 4 โรงเรียน 
 

รายได้สถานศึกษา    กองการศึกษา 
 

(รายได้สถานศึกษา) 

รวม 3  โครงการ  500,000     



~ ๓๐ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
 

- จัดงานรัฐพิธี ในวันส าคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือถวายความอาลัยหรือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

- จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงค์ 
- ท าบุญเลี้ยงพระ 

 

100,000    ส านักปลัด ฯ 
งานรัฐพิธี 

2 โครงการวันเทศบาล - จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและท า
ความสะอาดอาคารสถานที่ 

- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเทศบาล
ในจังหวัดลพบุรี 

- เพ่ือส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน 

 
 
 

600,000    ส านักปลัด ฯ 
งานธุรการ 



~ ๓๑ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 

- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้บริหาร
เทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาล 
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
- เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

1,500,000    ส านักปลัด ฯ 
 

งานการเจ้าหน้าที ่

4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ  

1,500,000    ส านักปลัด ฯ 

รวม 4    โครงการ  3,700,000     
 

 

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 

- จัดกิจกรรมงานวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

- จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 

900,000    ส านักปลัด ฯ 
 

งานรักษาความสงบฯ 

รวม 1  โครงการ  900,000     
 



~ ๓๒ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

4.3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงาน
ภายนอกเทศบาลในการให้บริการ
ประชาชนและรับทราบปัญหา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน 

600,000 596,880   กองสวัสดิการ 

2 โครงการจัดท าเวทีประชาคม - จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชนใน
เขตเทศบาลการแสดงความคิดเห็นการให้
ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและชุมชน 

10,000    กองสวัสดิการ 

รวม 2  โครงการ  610,000     
 

 

4.3  แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตัง้ไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาล
เมืองลพบุรี 
 

- ท าบุญเลี้ยงพระ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและท า

ความสะอาดสถานที่ 
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการประปา

เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

35,000 35,000   กองการประปา 



~ ๓๓ ~ 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2563 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธ
นานุบาลของ อปท. 

- ท าบุญเลี้ยงพระ 
- จัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงวันก่อตั้งสถานธนา

นุบาล 

35,000    สถานธนานุบาล 

รวม 2  โครงการ  70,000     



~ ๓๔ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินัน่เองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว ้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ 8 

 
 
 
 



~ ๓๕ ~ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
4 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 5 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 

 
 
 



~ ๓๖ ~ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕) 5 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด 
(Economy)  (๒)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโคร งการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน  
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 
 

(๕) 4 



~ ๓๗ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และ มี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและ
ประเมินผล ระดับ ของความส าเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 4 

รวมคะแนน 100 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System(PPMS) 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 หมวด 1 ข้อ 7 และข้อ 8 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี      
ที่ 626/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน
2562 
 

5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๙ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองลพบุรี 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 9  
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 6 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี          
ที่  627/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 
2562 

5 5 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
เมืองลพบุรี 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 28 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี         
ที่  628/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 
2562 

5 5 

 
 

 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรีจัดประชุม
ประชาคมระดับชุมชน/ระดับ
เมือง 
กรณีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน /ระดับเมือง 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.2/ว0600  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559  
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560  

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุมประชาคม
ระดับชุมชน/ระดับเมือง 
2.รายละเอียดโครงการ/ความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมประชาคม 
 

10 9 

 
 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

 
 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

5 คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
เพ่ือจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา  
เพื่อจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น   
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.ยกร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 
 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา เทศบาลเมือง
ลพบุรี 
เพ่ือจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
2.(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแบบ เช่น  
ผ.01 , ผ.02 , ผ.02-1 , ผ.03 
   

20 18 



~ ๔๒ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

 
 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

6 คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมือง
ลพบุรีเพ่ือพิจารณา  
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อ
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีที่
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

10 19 

 



~ ๔๓ ~ 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี  

 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

7 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใหป้ระชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

1.ผู้บริหารลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี   
การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๔ ~ 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

8 แผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 

 เพื่อจัดท า(ร่าง)แผนการด าเนินงาน  
 ประจ าปี   
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อ
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปี   
3.ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี 
4.แจ้งสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
เพ่ือทราบ  (แล้วแต่กรณี) 
5.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี 
3.ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 
4.รายงานการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

10 9 

 

 



~ ๔๕ ~ 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมนิ 

คะแนน 

ที่ได้ 

9 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี  
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินผลแผนพัฒนา 
ทางด้านยุทธศาสตร์และโครงการ 
2.รวมรวมเอกสารประกอบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
(เดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี) 
3.ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผน 
4.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อทราบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
5.แจ้งให้สภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
ทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
6.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล
เมืองลพบุรี 
ปีละ 2 ครั้ง 
2.ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3.ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
4.รายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองลพบุรีทราบการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 
 

20 17 



~ ๔๖ ~ 
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และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 รวม 9 กระบวนการ    100 92 
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  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   ในระดับ
ชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท .ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากก ว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความ
อ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร 
โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบั นและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
เทศบาลเมืองลพบุรี   ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองลพบุรีตัวเมืองจะเป็นแนวยาวตามทิศตะวันอ อก

และทิศตะวันตก  โดยพื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นเนินสูง และลาดมาทางทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นที่ลุ่ม  มีแม่น้ าลพบุรีและ        

ล าคลองไหลผ่าน   พ้ืนที่รอบๆตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับที่พั กอาศัย  พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม  จึงท าให้

SWOT  Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = 

Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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เทศบาลเมืองลพบุรีมีศักยภาพที่จะพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรีให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 

1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

จุดแข็ง (Strength) 
 

   ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินภารกิจเพ่ือ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
   คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการเลือกตั้งมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน 
   เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจากจังหวัดและเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการน า

นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
   มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรอย่างชัดเจน คลอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
   มีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการ

จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและการด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรร มาภิบาลและเน้นให้ พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรร มาภิบาลเป็นหัวใจ

ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
   เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
   คณะผู้บริหารเน้นนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน ทราบอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

หลากหลายช่องทางสามารถติดตามตรวจสอบภารกิจของเทศบาลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
 

   ลักษณะของภารกิจกว้างขวางท าให้บางภารกิจไม่ชัดเจนในด้านขอบเขตอ านาจหน้าที่  วิธีปฏิบัติ  ซึ่งท าให้เกิด
การทับซ้อนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  
   งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้อย่างเพียงพอ  หรือทันทีท่ีประชาชนต้องการ 
   เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกระท าได้ยาก  
   บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้ความสามารถ  ทางด้านเทคนิควิชาใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานท าให้เสีย

โอกาสในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ  
   การจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลยังไม่เป็นระบบเนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย 
   เป็นหน่วยงานใหญ่มีบุคลากรจ านวนมากมีส่วนงานกระจายอยู่หลายแห่ง  ท าให้มีความยุ่งยากในการบริหาร

จัดการ 
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โอกาส  (Opportunity) 
 

   นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  และ
แก้ไขเพ่ิมเติ ม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2549  ก าหนดบทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น  
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน  
   เขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เช่น  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

,พระปรางค์สามยอด ,ศาลพระกาฬ ,บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์ ),พระท่ีนั่งไกรสรสีหราชฯ และนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวก   
   ท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งการศึกษาและธุรกิจการบริการด้านต่างๆ การเดินทางระหว่าง

กรุงเทพฯ - ลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สะดวกและรวดเร็ว 
   มีสถาบันการศึกษาอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมากและมีการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น 
   ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง 

 

ข้อจ ากัด / อุปสรรค / สิ่งคุกคาม  (Threat) 

   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี   มีขนาดจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นเขตโบราณสถานและ  เขตพ้ืนที่ของทหาร 
และไม่สามารถขยายเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองและการท าธุรกิจการค้าได้ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง  
   ระเบียบ กฎหมายท าให้มีขั้นตอนการปฏิบัติมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
   สังคมเจริญขึ้นประชาชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากข้ึน 
   ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การมีส่วนร่วมทางการ

บริหารมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
   การบังคับกฎหมายยังไม่เคร่งครัด  ประชาชนขาดระเบียบวินัยและการให้ความร่วมมือ 
   วิถีชีวิตของสังคมเมืองท าให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว  ความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคมมี

ความอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก 
   จ านวนลิงในเขตเมืองมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดปัญหาความสะอาดและโรคติดต่อบางชนิดได้ 
   ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม  การตรวจสอบและติดตามการ

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
   ปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปั ญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ทวี

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
   การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรและการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน         
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2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.  ถนนและทางเท้า  เขตเทศบาลมีพ้ืนที่  ๖.8๕ ตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็นศูนย์กลางการค้า 
เศรษฐกิจและการศึกษาฯ แต่มีพ้ืนที่ผิวจราจรจ ากัดไม่เพียงพอต่อการสัญจรของประชาชน  ถนนสายต่างๆการก่อสร้าง
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแต่มีการช ารุดเนื่องจากมีการขุดเจาะทางเท้า  เพ่ือติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า แล้วด าเนินการ
ซ่อมแซมไม่ดีเหมือนเดิมท าให้ทางเท้าช ารุด ถนนบางสายมีพื้นที่จ ากัดไม่สามารถก่อสร้างทางเท้าได้ท าให้การสัญจรไปมา
ล าบาก 

2. ระบบระบายน้ า   ถนนบางสายที่ก่อสร้างมานานท่อระบายน้ ามีขนาดเล็กข้อจ ากัดด้วยพื้นที่ การก่อสร้างท าให้
ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันในช่วงที่มีฝนตกหนัก ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน ประชาชนเททิ้งเศษอาหารและขยะลงในท่อ
ระบายน้ า ท าให้ท่อระบายน้ ามีกลิ่นเหม็นและอุดตัน 

3. การจราจรติดขัด  เทศบาลเมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด  มีการขยายตัวด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  จ านวนรถมีมากขึ้น  แต่ขนาดผิวจราจรมีเท่าเดิมท าให้ปริมาณการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนมีสัดส่วนเพิ่มมาก
ขึ้นการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  มีการจราจรคับคั่ง ติดขัด ในถนนสาย
หลัก บริเวณตลาดสด และหน้าสถานศึกษาต่างๆ ประช าชนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรและเทศบัญญัติฯ 
ของเทศบาลท าให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจร 

4. สายไฟฟ้าสาธารณะและสายเคเบิ้ลทีวี  สายโทรศัพท์และสายไฟฟ้าสาธารณะและ ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน 
ตรอก ซอย ไม่เป็นระเบียบ มีการช ารุดเสียหายบ่อย และรกรุงรังจากการห้อยโหน ซุกซนของลิง  

5. ประปา  คุณภาพน้ าประปาขุ่นในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาท าให้การบริการ
น้ าไม่เพียงพอ 

 

ด้านการศึกษา 

 1.  นักเรียนเทศบาลส่วนใหญ่มาจากครอบครัวในชุมชนเมืองที่มีสภาพแออัดและมีความเป็นอยู่ยากจน  บาง
ครอบครัวพ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัดต้องอยู่กับปู่-ย่า  ตา-ยาย ซึ่งท าให้นักเรียนขาดความเอาใจใส่ดูแลที่ดีจากครอบครัว 
 2.  สภาพแวดล้อมทางโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง  การด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงการได้มาซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เพ่ิมมากข้ึน  มีสิ่งยั่วยุล่อตาล่อใจอาจท าให้เด็กหลงทางผิดได้  

3.  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้เด็กและเยาชนใช้เครื่องมือสื่อสาร
ทางเทคโนโลยีไม่เหมาะสม  การรับเอาวัฒนธรรมจากที่ต่าง ๆ ท าให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเบี่ยงเบนท าให้เกิด
ปัญหาด้านสังคมมากขึ้น 
 4.  จากการเปิดประชาคมอาเซียน  จึงจ าเป็นต้องเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารให้
คล่องมากขึ้น 
 

ด้านการสาธารณสุข 

1. งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกด้าน  
2. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ท าให้ไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนได้ครบถ้วนทุกด้าน  
3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการสร้างเสริมสุขภาพให้ตนเองและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนไม่เอ้ือต่อ

การสร้างเสริมสุขภาพ 
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ด้านเศรษฐกิจ 

1. ประชาชนได้รับผลประทบจากปัญหาค่าครองชีพสูง เนื่องมาจากราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคมีราคาแพง   
2. ประชาชนที่มีงานท ายังไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
3. ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนน้อยและยังไม่มีกระบวนการการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน 
4. ประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
5. ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาแนะน าการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
 

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 

1. ประชาชนในชุมชนขาดความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. คุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร  สภาพแวดล้อมในชุมชนแออัดและเสื่อมโทรม  
3. ประชาชนในชุมชนขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. การรวมกลุ่มของประชาชนมีน้อยไม่ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
5. ขาดกระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ในชุมชนของตนเอง  
6. ทัศนคติ ความเข้าใจของชุมชนต่อการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีน้อย 
7. ขาดผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 

 

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และ  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. การแพร่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการสืบ
สาน สืบทอดจากคนรุ่นหลัง 

2. การเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ละภาคส่วนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

ด้านการท่องเที่ยว 
 

1. การให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล /สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ป้ายชี้ทาง และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน 

2. ขาดการอ านวยความสะดว กในการจัดระบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้ครบวงจร 

3. แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานหลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรมขาดการดูแลรักษา 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกระท าได้ยากและขาดความต่อเนื่อง 

ด้านสังคมและสภาวะสิ่งแวดล้อม 

1.  การเมืองระดับประเทศไม่เสถียรภาพท าให้  การด าเนินการตามนโยบายขาดการต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
2.  สภาวะทางสังคมของชุมชนอ่อนแอลง  เป็นชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดและมีความทันสมัยของเทคโนโลยี เข้า

มาท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิ ม  และหันไปนิยมทางด้านวัตถุแบบต่างชาติมากข้ึน  ท า
ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนและสังคมดั้งเดิม  

3.  ชุมชนแออัด  การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การศึกษาและเศรษฐกิจ ประชาชนต่างถิ่นจึงอพยพ
เคลื่อนย้ายเข้ามาหางานท าและอยู่อาศัยจ านวนมาก เป็นเหตุให้เกิดการบุกรุก ที่สาธารณะเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหา
ชุมชนแออัด มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และจิตใจ เด็กปฐมวัยขาดความ
เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
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4.  ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและปัญหาสิ่งแวดล้อม  สภาพภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองลพบุรีพื้นที่ ส่วน
ใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์โบราณสถาน แต่การขยายตัวของเขตเมืองท าให้ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน สภาพล า
คลองมีน้ าเน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น มีตะไคร่น้ าเป็นสีเขียว มีขยะ ผักตบชวาและวัชพืช ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ล าคลองและแม่น้ าสกปร กจากการปล่อยน้ าเสียและการทิ้งขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน ชุมชน 
สถานประกอบการ ซึ่งน้ าที่ปล่อยลงสู่ล าคลองและแม่น้ ายังไม่ได้บ าบัดถูกปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลอง  ปัญหาปริมาณขยะ
และมลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
 


