
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
…………………………….. 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค ๓ 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า            
งบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ       
และก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘  ทศ  วรรค  ๕ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี           

  ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ และ พระราชบัญญัติ     
เทศบาลฯ ดังกล่าว  เทศบาลเมืองลพบุรีจึงขอ รายงาน ผลการจัดท างบประมาณ   การใช้จ่ายงบประมาณ  
และผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เทศบาลเมืองลพบุรี มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองลพบุรี   ดังนี้ 

     ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     
 รายงานแสดงผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

สรุปได้ดังนี้ (รวมรายรับจริง- รายจ่ายจริง จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๑ และรายรับ-รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ)   

 รายรับ              จ านวนเงิน  ร้อยละของรายรับจริง 

๑.  รายรับจัดเก็บเอง   ๔๘,๐๘๔,๘๒๑.๓๖   ๑๑.๔๕ 

๒.  รัฐบาลจัดสรรให้          ๑๒๖,๒๘๖,๖๖๖.๗๙   ๓๐.๐๙ 

๓.  เงินอุดหนุนทั่วไป          ๒๐๘,๔๙๒,๙๑๔.๐๐   ๔๙.๖๗ 

๔.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                      ๓๖,๘๗๗,๒๙๑.๐๘            ๘.๗๙    

     รวมรายรับท้ังสิ้น         ๔๑๙,๗๔๑,๖๙๓.๒๓       ๑๐๐.๐๐ 

 รายจ่าย              จ านวนเงิน  ร้อยละของรายจ่ายจริง 

  - งบกลาง                       ๘๐,๕๐๗,๓๔๘.๗๘  ๒๐.๐๒ 

  - งบบุคลากร                    ๑๓๔,๔๖๕,๙๙๓.๓๘  ๓๓.๔๔ 

  - งบด าเนินงาน                ๑๐๔,๓๒๘,๖๖๕.๑๖  ๒๕.๙๕ 

  - งบลงทุน                         ๖๔,๔๕๗,๖๔๐.๐๐    ๑.๖.๐๓ 

  - งบเงินอุดหนุน                    ๑๘,๓๐๙,๘๒๐.๐๐      ๔.๕๖ 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น      ๔๐๒,๐๖๙,๔๖๗.๓๒        ๑๐๐.๐๐ 



-๒- 

สรุปรายรับ - รายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๑  (ไม่รวมรายรับ-รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ)   

รายรับ   ตั้งไว้    รับจริง 

๓๗๒,๗๙๘,๕๐๐.๐๐  บาท ๓๘๒,๘๖๔,๔๐๒.๑๕    บาท 

รายจ่าย   ตั้งไว้    จ่ายจริง 

๓๗๒,๗๘๗,๕๐๐.๐๐  บาท ๓๖๕,๑๙๒,๑๗๖.๒๔    บาท 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย          ๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท           ๑๗,๖๗๒,๒๒๕.๙๑  บาท 

เงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน        ๕๑,๔๒๒,๗๑๖.๖๔   บาท 

นโยบายที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  คณะผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมและโครงการ            
มีรายละเอียด ดังนี้   

   ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชน นักเรียน 
   ๓. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
   ๔. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
   ๕. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา 
   ๖. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา 
   ๗. โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร 
   ๘. โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี 
   ๙. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
๑๐. ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
      - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  

        - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
        - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
        - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
        - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
        - ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
        - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
        - ค่าหนังสือเรียน     
        - ค่าอุปกรณ์การเรียน       



-๓- 

-๓- 

        - ค่าเครื่องแบบนักเรียน     
        - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
        - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  

๑๑. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
      - โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
      - อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
๑๒. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
๑๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
      - เงินเดือนพนักงานครู 
      - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
      - เงินวิทยฐานะ 
      - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
      - ค่าจ้างชั่วคราว 
๑๔. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในกลุ่มโรงเรียนเทศบาล 
๑๕. โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
๑๖. โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑๗. โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๑๘. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 
๑๙. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
๒๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ 
      (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี)  
๒๑. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร คสล. ๒ ชั้น โรงเรียนเทศบาล ๓   
      (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี)  
๒๒. โครงการก่อสร้างพ้ืนพร้อมวางท่อระบายน้ า หน้าอาคารเรียน ๖ โรงเรียนเทศบาล 3 

                (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี)  
๒๓. โครงการก่อสร้างอาคารฝึกทักษะการเรียนรู้ คสล. ๒ ชั้นโรงเรียนเทศบาล ๔ 
      (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี)   
๒๔. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี) 
๒๕. โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงานครู คสล. ๒ ชั้น โรงเรียนเทศบาล ๔ 
      (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี)  
๒๖. โครงการก่อสร้างต่อเติมที่บังตาห้องน้ าโรงเรียนเทศบาล ๔ 
      (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี)  
๒๗. โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องโสตศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ 
๒๘. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนา  



-๔- 
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      เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
- เครื่องเล่นในอาคารเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 
- ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED billboard) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี)  

          - ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED billboard) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
            โรงเรียนเทศบาล ๔ (ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี)  
การพัฒนาด้านสาธารณสุข    ด าเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก เน้นการ

เสริมสร้างสุขภาพของตนในชุมชนเมือง  เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรค คณะผู้บริหารได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เทศบาลฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมและโครงการมีรายละเอียด ดังนี้   

  ๑. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
  ๒. โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในส านักงาน และนอกส านักงาน 
  ๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๔. โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 
  ๕. โครงการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
  ๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๗. โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม) 
  ๘. โครงการดูแลบ ารุงรักษายูนิตทันตกรรมและเครื่องมือทางทันตกรรม 
  ๙. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๑๐. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
๑๑. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
๑๒. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพให้แก่ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
๑๓. โครงการให้บริการทันตกรรมในส านักงาน 
๑๔. โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในส านักงานและนอกส านักงาน  
๑๕. โครงการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๑๗. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้สูงอายุ (งบเทศบาล, 
      เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
๑๘. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก 
๑๙. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา  
      สาธารณภัย 

  
 



-๕- 
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นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ด าเนินการรณรงค์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ รักษาสภาพแวดล้อมแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืน  โดยมีโครงการต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง  โดยเทศบาลได้มีการ
ด าเนินโครงการต่างๆ  ดังนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยก    
    สวนสาธาณะ สวนหย่อมภายในเขตเทศบาล 
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วพร้อมซุ้มประตูทางเข้าสวนราชานุสรณ์ 
๓. โครงการขุดลอกคลองและท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล  
๔. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ  
    (Big cleaning day)  
๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ (สวนลิง) 
๖. โครงการจัดระเบียบลิง 

 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

การพัฒนาทางด้านการเศรษฐกิจ คือการจัดหารายได้ให้กับเทศบาล เพื่อน าไปใช้จ่ายใน
โครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีร ายได้เพ่ิมมากข้ึน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดให้บริการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ าให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาล
เมืองลพบุรีได้ใหก้ารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและอัคคีภัย  นอกจากนั้นเทศบาลได้มีการส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของเทศบาล   โดย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างอาชีพ รายให้แก่ประช าชน เช่น งาน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานสงกรานต์ จัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช             
จัดกิจกรรมลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒. การด าเนินรอยตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าต าบลท่าหิน และได้ชมผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ณ วัดเชิงท่า 
ต าบลท่าหิน อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

๓. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก 
๔. โครงการกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 
๕. โครงการวันขึ้นปีใหม่ 
๖. โครงการวันสงกรานต์ 
๗. โครงการลอยกระทง 

 
 



-๖- 

-๖- 

นโยบายที่ ๔ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง และการจัดการบริหารนับว่าเป็นกระบวนการส าคัญที่จะ
ผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลส าเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักและเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน เทศบาลจึงได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. เทศบาลเมืองลพบุรี มีเว็ปไซต์ของเทศบาลเมืองลพบุรี โดยเปิดกระดานถามตอบ บน     
เว็ปไซต์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ด าเนินงานของเทศบาล และมีการแต่งตั้งให้      
เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและการจัดท างบประมาณของเทศบาล 
    ๒. จัดท าทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 
    ๓. การท าคู่มือประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบหลักเกณฑ์และข้ันตอนการด าเนินงาน
ของเทศบาล  ปรับปรุงการระบบการให้บริการ และ ใช้เทคโนโลยี  เครื่องมือสื่อสารต่างๆ มาปรับใช้ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนการด าเนินงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับ
บริการต่างๆ จากเทศบาล  
    ๔. โครงการวันเทศบาล มีการจัดกิจกรรม ท าบุญเลี้ยงพระและจัดแข่งขันกีฬา โดย         
เชิญประชาชนและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลเ พ่ือสร้าง ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ
เทศบาลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน ตระหนักถึงความส าคัญของบทบ าทและ
หน้าที่  ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล 

  ๕.  โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๖.  โครงการงานรัฐพิธี 
  ๗.  โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
  ๘.  โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี 
  ๙.  โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. 
 ๑๐. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลพบุรี   (จอ LED สวนราชาณุสรณ์) 
 ๑๑. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
๑๒. โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
๑๓. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
       ประชาชนส าหรับการบริการสาธารณะ 
๑๔. โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ติดต้ังภายในส านักงาน 
๑๕. โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายเตือนจราจรถนนสราญรมย์ (ช่วงหน้าหน่วยรถขุด) 
๑๖. โครงการปรับปรุงพื้นและซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี  
๑๗. โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ส้วมผู้บริหารเทศบาลฯ 

 

 



-๗- 

-๗- 

นโยบายที่ ๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อใ ห้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย  โ ดยมีเป้าหมายหลัก “น้ าไหล ไฟสว่าง  ทาง
สะดวก  พร้อมลอกท่อระบายน้ า ล าคลองและคูระบายน้ าทั้งเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ” ซึ่งโครงการ        
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ จะอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือกันเงินไว้เบิกจ่าย       
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากเทศบาลต้องกันเงินไว้ใช้ส าหรับการบริหารงานในงบประ มาณรายจ่าย
ประจ าให้ครบถ้วนก่อนจึงจะด าเนินการในส่วนของงบลงทุน  โดยเทศบาลได้มีการด าเนินโครงการต่างๆ 
ดังนี้ 

  ๑. โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทิศทาง
และป้ายบอกเขตเทศบาล             

  ๒. โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทิศทาง
และป้ายบอกเขตเทศบาล 

  ๓. โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ติดตั้งตามจุดต่างๆ  
ภายในเขตเทศบาลเมือลพบุรี เพื่อเพ่ิมแสงไฟฟ้าส่องสว่างอ านวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน 

  ๔. โครงการก่อสร้างทางเท้าหลังโรงเรียนเมืองใหม่ฯ  

  ๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระปิยะ ๒ 

  ๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระปิยะ ๓   

  ๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยไปรษณีย์   

  ๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยอุตุนิยมวิทยา     

  ๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า  

      (ซอยหลังส านักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี) 

๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยพรหมจารย์    

๑๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโยธาเทพ    

๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย ๑  

      (ช่วงถนนนารายณ์มหาราช-ถนนนเรศวร) 

๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบทางรถไฟ 

๑๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย ๑  

       (ช่วงหน้าสวนสัตว์ลพบุรี) 
๑๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย ๑  
      (ช่วงหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี) 
๑๖. โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย ๑ (ช่วงตลาดโต้รุ่งสระแก้ว) 



-๘- 

๑๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวนหนุมานสระแก้ว 
๑๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยแว่นฟ้าถนนสราญรมย์ 
๑๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องน้ า-ส้วม สวนราชานุสรณ ์
๒๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย ๑ 
      (ศูนย์วิทยุ ๑๙๑) 
๒๑. โครงการก่อสร้างรั้วกันแนวป้องกันขยะ 
๒๒. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 
๒๓. โครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และสะดวก  
      แก่การอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 

-๙-  

 

 

 

 

 

นายจ าเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล 
“นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี”พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภท ๒ ปีซ้อน สาขา การพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน    โดยมี นายอ าพล เสนาณรงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรมวิชาการเกษตร ผู้เคยด ารงต าแหน่ง
องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธาน ณ ห้องอารียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ต าบลคูคต อ าเภอ      
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

ทั้งนี้  ประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลเมืองลพ บุรีสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล   
เพ่ิมเติมได้ที่เทศบาลเมืองลพบุรี  หรือผ่านช่องทางในการสื่อสารด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองลพบุรี  เพื่อจะ
ได้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงทบทวนภารกิจของเทศบาลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ในระยะต่อไป  และขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตลอดจน
หัวหน้าส่วนการงานที่เก่ียวข้องและภาคส่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนเทศบาลเมืองลพบุรีด้วยดีตลอดมา 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
           จ าเริญ  สละชีพ 
               (นายจ าเริญ    สละชีพ) 
             นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี       


