
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใหม้คุีณภาพและมาตรฐาน 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12      49,450,000          3        40,000,000          3        40,000,000        2        35,000,000        20      164,450,000         

     1.2 แผนงานงบกลาง 1        200,000              1        200,000              1        200,000            1        200,000            4        800,000               

     1.3 แผนงานการพาณิชย์        3        507,500              2        107,500              2        107,500            2        107,500            9        830,000               

รวม 16     50,157,500        6       40,307,500        6       40,307,500       5       35,307,500       33     166,080,000       

2. ยทุธศาสตร์สร้างคุณภาพชวีิตและสงัคมทีด่ใีหแ้ก่ประชาชน

     2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 7        760,000              7        830,000              7        760,000            7        830,000            28      3,180,000            

     2.2  แผนงานสาธารณสุข 12      799,850              12      799,850              12      799,850            12      799,850            48      3,199,400            

     2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9        11,250,000          9        11,250,000          9        11,250,000        9        11,250,000        36      45,000,000           

     2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 7        6,194,000           7        6,194,000           7        6,194,000          7        6,194,000          28      24,776,000           

     2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 12      995,360,000        10      20,360,000          11      30,360,000        10      20,360,000        43      1,066,440,000      

     2.6 แผนงานงบกลาง 4        28,946,000          4        30,046,000          4        31,146,000        4        32,246,000        16      122,384,000         

รวม 51     1,043,309,850    49     69,479,850        50     80,509,850       49     71,679,850       199    1,264,979,400     

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ยทุธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564

เทศบาลเมอืงลพบุรี

แบบ ผ. 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564

3. ยทุธศาสตร์บริหารจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพ

     3.1  แผนงานการศึกษา 22      181,145,000        19      177,022,000        19      183,495,000      19      190,510,000      79      732,172,000         

รวม 22     181,145,000       19     177,022,000       19     183,495,000     19     190,510,000     79     732,172,000       

4. ยทุธศาสตร์บริหารจดัการเทศบาลตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี

     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10      17,535,000          8        13,500,000          7        12,000,000        7        12,000,000        32      55,035,000           

     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3        710,000              3        710,000              3        710,000            3        710,000            12      2,840,000            

     4.3 แผนงานการพาณิชย์ 2        70,000                2        70,000                2        70,000              2        70,000              8        280,000               

รวม 15     18,315,000        13     14,280,000        12     12,780,000       12     12,780,000       52     58,155,000         

รวมทัง้สิน้ 104    1,292,927,350    87     301,089,350       87     317,092,350     85     310,277,350     363    2,221,386,400     



2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  บริหารจัดการด้านทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน 

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการกอ่สร้างปรับปรุง - เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ถนน ทางเทา้ ทอ่ระบาย ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง - ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า            (งบเทศบาล) ถนน ทอ่ระบายน้ า และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

และบอ่พกั - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา - ก่อสร้างบอ่พกั ทางเทา้และบอ่พกั - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ได้สะดวก - ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม ทีก่่อสร้างแล้วเสร็จ เรียบร้อยและสวยงามมาก

พลาสติก ยิ่งขึ้น

2 โครงการก่อสร้างหลัก - เพือ่แสดงเขตพืน้ทีภ่ายใน - ก่อสร้างหลักเขตเทศบาล -            5,000,000   5,000,000   -            - จ านวนหลักเขต - แสดงขอบเขตทีแ่น่นอนของ ส านักการช่าง

เขตเทศบาลและปาูย เขตเทศบาล จ านวน 17 หลักเขต          (งบเทศบาล) และปาูยชื่อ ถนน เทศบาล (แผนชุมชน)

ชื่อถนน ตรอก ซอย - เพือ่ใหท้ราบแนวเขตที่ -ก่อสร้างหรือติดต้ังปาูยชื่อถนน ตรอกซอยทีก่่อสร้าง - ปอูงกันปญัหาการทบัซ้อน

แน่นอนของเทศบาล ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลเปน็ แล้วเสร็จ รับผิดชอบขององค์กรปกครอง-

ภาษไทยและภาษาต่างประเทศ ส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองลพบรุี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
(KPI) รับผิดชอบ

เปา้หมาย

แบบ ผ. 01



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

3 โครงการก่อสร้างปรับ- - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา - ปแูอสฟลัต์ติกคอนกรีต 1,500,000   -            -            -            - ความยาวของถนน - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ปรุงผิวจราจรชุมชน สะดวก ผิวจราจรพร้อมทอ่ระบายน้ า (งบเทศบาล)          ทางเทา้และทอ่- และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

ศรีปราชญ์ - เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง และบอ่พกัชุมชนศรีปราชญ์ ระบายน้ าทีก่่อสร้าง  - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ภายในชุมชน แล้วเสร็จ เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

- เพือ่ใหชุ้มชนมีภมูิทศัน์และ

ระบบสาธารณูปโภคทีดี่น่าอยู่

อาศัย

4 โครงการกอ่สร้างปรับปรุง - เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ปผิูวจราจรแอสฟลัต์ติกคอน- 2,000,000   -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง กรีต กว้างประมาณ 14.00- (งบเทศบาล) ถนนทีก่่อสร้างแล้ว- และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

คอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย 1 - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา 16.00 ม. ยาวประมาณ เสร็จ - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

(ช่วงวงเวียนนารายณ์ ได้สะดวก 325.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

มหาราช-ถนนนเรศวร) หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 

4,925.00 ตร.ม.

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม-

พลาสติก พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

145.00 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้าง - เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- 820,000     -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ปรับปรุงผิวจราจร ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง เหล็ก กว้างประมาณ 4.00 ม. (งบเทศบาล) ถนนทีก่่อสร้างแล้ว- และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

ค.ส.ล. ซอยพระปยิะ 2 - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ยาวประมาณ 225.00 ม. เสร็จ - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือ เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม-

พลาสติก พืน้ทไีม่น้อยกว่า

45.00 ตร.ม.

6 โครงการก่อสร้าง - เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- 680,000     -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ปรับปรุงผิวจราจร ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง เหล็ก กว้างประมาณ 4.40 ม. (งบเทศบาล) ถนนทีก่่อสร้างแล้ว- และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

ค.ส.ล. ซอยพระปยิะ 3 - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ยาวประมาณ 170.00 ม. เสร็จ - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือ เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 733.00 ตร.ม.

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม-

พลาสติก พืน้ทไีม่น้อยกว่า

34.00 ตร.ม.

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- 4,500,000   -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง เหล็ก กว้างประมาณ 5.00 ม. (งบเทศบาล) ถนนและทอ่ระบาย และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

วางทอ่ระบายน้ า - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ยาวประมาณ 484.00 ม. น้ าทีก่่อสร้าง - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ซอยอุตุนิยมวิทยา ได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพืน้ที่ แล้วเสร็จ เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

ไม่น้อยกว่า 2,373.00 ตร.ม.



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม-

พลาสติก พืน้ทไีม่น้อยกว่า

90.00 ตร.ม.

- วาวทอ่ระบายน้ า จ านวน 

442 ทอ่น

- ก่อสร้างบอ่พกัระบายน้ า

จ านวน 33 บอ่

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- 2,800,000   -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง เหล็ก กว้างประมาณ 5.00 ม. (งบเทศบาล) ถนนและทอ่ระบาย และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

วางทอ่ระบายน้ า - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ยาวประมาณ 295.00 ม. น้ าทีก่่อสร้าง - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ซอยไปรษณีย์ ได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพืน้ที่ แล้วเสร็จ เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

ไม่น้อยกว่า 1,445.00 ตร.ม.

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม-

พลาสติก พืน้ทไีม่น้อยกว่า

59.00 ตร.ม.

- วาวทอ่ระบายน้ า จ านวน 

268 ทอ่น

- ก่อสร้างบอ่พกัระบายน้ า

จ านวน 21 บอ่



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง- เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ปผิูวจราจรแอสฟลัต์ติกคอน- 1,850,000   -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง กรีต กว้างประมาณ 5.00-6.00 (งบเทศบาล) ถนนทีก่่อสร้างแล้ว- และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

คอนกรีตถนนเลียบ - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ม. ยาวประมาณ 640.00 ม. เสร็จ - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ทางรถไฟ ได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือพืน้ที่ เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 3,550.00

ตร.ม.

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม-

พลาสติก พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

144.00 ตร.ม.

10 โครงการกอ่สร้างปรับปรุง - เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ปผิูวจราจรแอสฟลัต์ติกคอน- 150,000     -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง กรีต กว้างประมาณ 6.00 ม. (งบเทศบาล) ถนนทีก่่อสร้างแล้ว- และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

คอนกรีตซอยพรหมจารย์ - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ยาวประมาณ 47.00 ม. เสร็จ - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ได้สะดวก หนา เฉล่ีย 0.05 ม. หรือพืน้ที่ เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

ไม่น้อยกว่า 282.00 ตร.ม.

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม-

พลาสติก พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

9.00 ตร.ม.



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

11 โครงการกอ่สร้างปรับปรุง - เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ- - ปผิูวจราจรแอสฟลัต์ติกคอน- 150,000     -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ร้อยและสวยงามของบา้นเมือง กรีต กว้างประมาณ 6.00 ม. (งบเทศบาล) ถนนทีก่่อสร้างแล้ว- และปลอดภยัมากยิ่งขึ้น (แผนชุมชน)

คอนกรีตซอยโยธาเทพ - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ยาวประมาณ 48.00 ม. เสร็จ - บา้นเมืองมีความเปน็ระเบยีบ

ได้สะดวก หนา เฉล่ีย 0.05 ม. หรือพืน้ที่ เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น

ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.

- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม-

พลาสติก พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

9.00 ตร.ม.

12 โครงการปรับปรุงระบบ - เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมา - ก่อสร้างปรับปรุงระบบสา- 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - ประชาชนพงึพอใจ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักการช่าง

สาธารณูปโภคและ สะดวก ธารณูปโภคและสาธารณูปการ          (งบเทศบาล) ในการปรับปรุงระบบและปลอดภยัมากขึ้น (แผนชุมชน)

สาธารณูปการชุมชน - เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง และภมูิทศัน์ชุมชนต่างๆ สาธารณูปโภคฯ ที่ - สภาพแวดล้อมภายในชุมชน

ในเขตเทศบาลเมือง ภายในชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบรีุ ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้รับการปรับปรุงใหส้ะอาด

ลพบรีุ - เพือ่ใหชุ้มชนมีภมูิทศัน์และ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 สวยงามน่าอยู่

ระบบสาธารณูปโภคทีดี่น่าอยู่

อาศัย

49,450,000 40,000,000 40,000,000 35,000,000 

    1.2 แผนงานงบกลาง

1 โครงการติดต้ังปรับปรุง - เพือ่พฒันาระบบการจราจร - ติดต้ังไฟสัญญาณเพิม่เติม 200,000     200,000     200,000     200,000     - อุบติัเหตุบนเส้น - ท าใหร้ะบบการจราจรในเขต ส านักปลัดฯ

เคร่ืองหมายจราจร ใหม้ีประสิทธิภาพ จากทีม่ีอยู่ตามความเหมาะสม          (งบเทศบาล) ทางจราจรลดลง เทศบาลมีประสิทธิภาพดีขึ้น งานธุรการ

รวม



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

สัญญาณไฟจราจรและ -เพือ่ลดอุบติัเหตุจากการจราจร - จัดหาปาูยสัญญาณจราจร -ลดปญัหาอุบติัเหตุในเขต

ทาสีตีเส้นจราจร - เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมือและ ทดแทนของเก่าทีช่ ารุดและ เทศบาล

อุปกรณ์จราจรในการอ านวย ติดต้ังเพิม่เติมตามความจ าเปน็ - ท าใหม้ีเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ความสะดวกและความ - ซ่อมแซมไฟสัญญาณไฟ จราจรทีเ่พยีงพอและใช้การ

ปลอดภยัของประชาชน จราจรทีช่ ารุดเสียหาย ได้ดีอยู่เสมอ

ทีสั่ญจรไปมา - ทาสี ตีเส้นจราจรถนนสาย - ประชาชนได้รับความสะดวก

หลักและถนนต่างๆ ภายใน และปลอดภยั

เขตเทศบาล

200,000     200,000     200,000     200,000     

    1.3 แผนงานการพาณิชย์                   

1 โครงการตรวจสอบ - เพือ่ตรวจวัดคุณภาพน้ า - ส่งน้ าประปาของเทศบาล 7,500         7,500         7,500         7,500         - คุณภาพน้ าประปา - ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองการประปา

คุณภาพน้ า ประปาของเทศบาลใหอ้ยู่ เมืองลพบรีุตรวจคุณภาพน้ า          (งบเฉพาะการ) ของเทศบาลเมือง อุปโภค-บริโภคทีส่ะอาดและ

ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ปลีะ 3 คร้ัง ลพบรีุอยู่ในเกณฑ์ ได้มาตรฐาน

คุณภาพฯ ของกรม

อนามัย

2 โครงการปรับปรุง - เพือ่ปรับปรุงสถานทีท่ าการ - ปรับปรุงถนนบนทีท่ าการ 400,000     -            -            -            - จ านวนพืน้ทีข่อง - ประชาชนทีม่าติดต่อที่ กองการประปา

ลาดยางถนนบนทีท่ าการ ประปาทา่หนิใหเ้หมาะสม ประปาทา่หนิ โดยปแูอสฟลัท์- (งบเฉพาะการ) ถนนทีก่่อสร้างแล้ว- ท าการประปาได้รับความสะดวก

ประปาทา่หนิ และสะดวกต่อการปฏบิติังาน ติกคอนกรีต เสร็จ

รวม



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

3 โครงการเปล่ียนมาตร - เพือ่เปล่ียนในส่วนทีช่ ารุด - เปล่ียนมาตรจ านวน 100,000     100,000     100,000     100,000     - สามารถอ่านหน่วย - เพิม่รายได้ในการจัดเก็บ กองการประปา

วัดน้ าเพือ่เพิม่ประสิทธิ- ในกลุ่มทีใ่ช้น้ าปริมาณมาก 100 ตัว          (งบเทศบาล) น้ าได้อย่างสะดวก และสะดวกต่อการอ่านมาตร

ภาพในการจัดเก็บ รวดเร็ว

รายได้และสะดวกต่อ

การอ่าน

507,500     107,500     107,500     107,500     

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์  สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมทีด่ีใหแ้ก่ประชาชน

    2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 โครงการส่งเสริมความรู้ - เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเข้า - อบรมและสาธิตวิธีการ 50,000       50,000       50,000       50,000       - สถานศึกษาในเขต -นักเรียน นักศึกษาและประชา- ส านักปลัดฯ

ความเข้าใจด้านการ ใจในการปอูงกันและบรรเทา ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั          (งบเทศบาล) เทศบาลจ านวน 10 ชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้า งานปอูงกนัและ

ปอูงกันและบรรเทา สาธารณภยัใหแ้ก่โรงเรียน ใหแ้ก่โรงเรียน สถานศึกษาและ แหง่และประชาชน ใจในการปอูงกันและบรรเทา- บรรเทาสาธารณภยั

สาธารณภยัในสถาน สถานศึกษาและประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล สาธารณภยัมากขึ้น

ศึกษาและชุมชน ในชุมชน - จัดท าเอกสารแนะน าการ จ านวน 26 ชุมชน

- เพือ่ใหน้ักเรียน นักศึกษาและ ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ได้รับความรู้ ความ

ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการ เข้าใจในการปอูงกัน

ปอูงกันฯ และน าไปใช้ใหเ้กิด และบรรเทาสาธาร-

ประโยชน์ ณภยัมากขึ้น

รวม



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

2 โครงการฝึกอบรมพฒันา - เพือ่เพิม่พนูความรู้ ความ - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 70,000       70,000       70,000       70,000       - พนักงานและเจ้า- -ท าใหพ้นักงานและเจ้าหน้าทีม่ี ส านักปลัดฯ

ประสิทธิภาพพนักงาน สามารถความช านาญและ ใหแ้ก่เจ้าหน้าทีแ่ละพนักงาน          (งบเทศบาล) หน้าทีเ่ข้ารับการฝึก  ความรู้ ความสามารถ ความ งานปอูงกนัและ

ปอูงกันฯและทศันศึกษา ประสบการณ์ในการปฏบิติั ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั อบรมฯ/ทบทวน ช านาญและประสบการณ์ใน บรรเทาสาธารณภยั

ดูงาน งานด้านการปอูงกันและ และ(อปพร.) จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 50 คน การปฏบิติังานด้านการปอูงกัน

บรรเทาสาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภยัดียิ่งขึ้น

3 โครงการฝึกอบรมอาสา - เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ - ฝึกอบรมทบทวน อปพร. -            150,000     -            150,000     - มี อปพร.เข้าร่วม - ได้ก าลัง อปพร.ทีม่ีขีดความ ส านักปลัดฯ

สมัครปอูงกันภยัฝุาย ความเข้าใจในการปอูงกันและ จ านวน 50-100 คน              (งบเทศบาล) จ านวน 80 คน สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ งานปอูงกนัและ

พลเรือน (อปพร.) บรรเทาสาธารณภยัและเปน็ ในขณะเกิดเหตุ บรรเทาสาธารณภยั

ก าลังสนับสนุน

4 โครงการฝึกทบทวนอาสา - เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ - ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 80,000       -            80,000       -            - มี อปพร.เข้าร่วม - ได้ก าลัง อปพร.ทีม่ีขีดความ ส านักปลัดฯ

สมัครปอูงกันภยัฝุาย ความเข้าใจในการปอูงกันและ จ านวน 50-100 คน              (งบเทศบาล) จ านวน 80 คน สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าทีไ่ด้ งานปอูงกนัและ

พลเรือน (อปพร.) บรรเทาสาธารณภยัและเปน็ บรรเทาสาธารณภยั

ก าลังสนับสนุน

5 โครงการร่วมใจขจัดภยั - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม - ออกตรวจร่วม ดูแลความสงบ 20,000       20,000       20,000       20,000       -ประชาชนได้รับ - ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ ส านักปลัดฯ

สังคม ของชุมชนในการออกตรวจ เรียบร้อยภายในชุมชน สถานที่          (งบเทศบาล) ความปลอดภยัใน ความสะดวกและปลอดภยัจาก งานปอูงกนัและ

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ราชการและแหล่งทีค่าดว่า ชีวิตและทรัพย์สิน การตรวจความสงบเรียบร้อย บรรเทาสาธารณภยั

ภายในเขตเทศบาล อาจเกิดภยั มากขึ้น
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6 โครงการจัดท าส่ือ - เพือ่เผยแพร่และรณรงค์ - จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ 20,000       20,000       20,000       20,000       -ประชาชนได้รับ -ประชาชนในชุมชนเกิดความ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธ์การ ความปลอดภยัการปอูงกันและ จ านวน 30 ปาูย จัดท าสต้ิกเกอร์          (งบเทศบาล) ความปลอดภยัใน ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน งานปอูงกนัและ

ปอูงกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภยัในชุมชน จ านวน 2,000 ใบ จัดท า ชีวิตและทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น บรรเทาสาธารณภยั

สาธารณภยั แผ่นพบั มากขึ้น

7 โครงการส่งเสริมและ - เพือ่อ านวยความสะดวกและ - จัดต้ังจุดตรวจช่วงงานเทศกาล 20,000       20,000       20,000       20,000       -ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดฯ

สนับสนุนการปฏบิติังาน ปอูงกันและลดอุบติัเหตุ และออกตรวจตามชุมชน          (งบเทศบาล) ความปลอดภยัใน ปลอดภยัในการสัญจรไป-มา งานปอูงกนัและ

ของสมาชิก อปพร. ทางถนน ชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงเทศกาลต่างๆ บรรเทาสาธารณภยั

มากขึ้น

8 โครงการปอูงกันและ - เพือ่แก้ไขปญัหายาเสพติด - ด าเนินกิจกรรมด้านการแก้ไข 500,000     500,000     500,000     500,000     - สร้างความเข้มแข็ง - ท าใหเ้กิดการแก้ไขปญัหายา เทศบาลเมอืงลพบรีุ

แก้ไขปญัหายาเสพติด แบบบรูณาการ ปญัหายาเสพติด เช่น          (งบเทศบาล) และปลอดยาเสพติดเสพติดแบบบรูณาการ (แผนชุมชน)

- เพือ่ตรวจหาสารเสพติดใน -ตรวจหาสารเสพติดในปสัสาวะ ในชุมชน - เกิดการมีส่วนร่วมจากทกุ

ปสัสาวะเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนทีศึ่กษาในสถาน ภาคส่วน

- เพือ่เปน็การบรูณาการแผน ศึกษาทกุสังกัดในเขตเทศบาล - สร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่

ร่วมกับศตส.จ.และ ศตส.อ. ต้ังแต่ระดับประถมต้น (ป.6) ชุมชนและสังคม

- เพือ่จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ถึงระดับอาชีวศึกษา - สนองตอบนโยบายการแก้ไข

และครุภณัฑ์ต่างๆในการ - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ปญัหายาเสพติดของรัฐบาล

ด าเนินกิจกรรมการแก้ไขปญัหาศูนย์ปฏบิติัการต่อสู้เพือ่เอา - เด็กนักเรียนทีศึ่กษาในสถาน

ยาเสพติด ชนะยาเสพติด ศึกษาทกุสังกัดทีอ่ยู่ในเขต
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- เพือ่สร้างความตระหนักจาก - จัดกิจกรรมหวัใจใสสะอาด เทศบาลหา่งไกลยาเสพติด

ปญัหาพษิภยัด้านยาเสพติด - จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ต้าน - จ านวนผู้ติดสารเสพติดลดลง

- เพือ่หาแนวทางในการปอูงกัน ยาเสพติด - ประชาชนในชุมชนมีความรัก

และแก้ไขปญัหายาเสพติด - จัดท าเวทปีระชาคมต้านยา ความสามัคคีและหา่งไกล

- เพือ่สร้างกิจกรรมเชิงบวกให้ เสพติด ยาเสพติด

มากขึ้น - จัดกิจกรรมรณรงค์ใหป้ระชา-  - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

- เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เกี่ยวกับโทษและพษิภยัของ

ของทกุภาคส่วนในการแก้ไข - อบรมใหค้วามรู้ปอูงกันยา- ยาเสพติดเพิม่มากยิ่งขึ้น

ปญัหายาเสพติด เสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยม ตลอดจนรู้จักวิธีการปอูงกัน

- เพือ่แก้ไขปญัหายาเสพติด ศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตัวเองใหห้า่งไกลจากยาเสพติด

อย่างยั่งยืน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง -ได้ทราบพฤติกรรมของนกัเรียน

- เพือ่ทราบพฤติกรรมของ ลพบรีุ ทีเ่ข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัด

นักเรียนทีเ่ข้าเรียนในโรงเรียน - จัดการแข่งขันกีฬาใหแ้ก่ เทศบาลฯ

สังกัดเทศบาลเมืองลพบรีุ เยาวชนประชาชนในเขต -ได้คุ้มครอง ปอูงกันและแก้ไข

- เพือ่คุ้มครอง ปอูงกันและ เทศบาล ปญัหานักเรียนมิใหม้ีผล

แก้ไขปญัหาของนักเรียนแต่ กระทบต่อการเรียน

ต้นเหตุ - ลดและขจัดการแพร่ระบาด

- เพือ่สนับสนุนและสนอง ของยาเสพติดในโรงเรียน

นโยบายของกรมส่งเสริมฯ

และรัฐบาล
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- เพือ่ใหเ้ยาวชนในชุมชนได้

เปน็แกนน าในการรณรงค์ต่อ

ต้านยาเสพติดในชุมชน

- เพือ่ใหน้ักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและ

พษิภยัของยาเสพติด

- เพือ่ระงับและปอูงกันการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดต่างๆ

760,000     830,000     760,000     830,000     

    2.2  แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการใหบ้ริการ - เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ - ใหบ้ริการรักษาทางทนัตกรรม 50,000       50,000       50,000       50,000       - ร้อยละ 40 ของ - ประชาชนเข้าถึงบริการรักษา กองสาธารณสุขฯ

ทนัตกรรมในส านักงาน บริการรักษาทางทนัตกรรม ใหแ้ก่ประชาชนในส านักงาน          (งบเทศบาล) ประชาชนได้รับ ทางทนัตกรรม งานทนัตสาธารณสุข

ตามความเหมาะสม สาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบรีุ บริการทนัตกรรม

- เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ

ช่องปากทีดี่

- เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้

ทีถู่กต้องเกี่ยวกับทนัตสุขภาพ

2 โครงการส่งเสริมทนัต- - เพือ่ลดอัตราการเกิดโรคฟนัผุ - ตรวจสุขภาพช่องปาก 25,000       25,000       25,000       25,000       - ร้อยละ 80 ของ - กระตุ้นใหผู้้ปกครองเหน็ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน - เพือ่ใหเ้ด็กได้รับการส่งเสริม - สาธิตและฝึกการแปรงฟนั          (งบเทศบาล) เด็กในศูนย์พฒันา ความส าคัญดูแลสุขภาพ งานทนัตสาธารณสุข

รวม
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ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การปอูงกันฟนัผุด้วยฟลูออไรด์ ทีถู่กวิธีใหแ้ก่เด็กก่อนวัยเรียนใน เด็กเล็กและโรงเรียนช่องปากของเด็กเพิม่มากขึ้น

และโรงเรียน ปลีะ 1 คร้ัง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน ได้รับการดูแลสุขภาพ- เด็กมีทนัตสุขภาพช่องปาก

-เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการ ช่องปาก ทีดี่ขึ้น

แปรงฟนัหลังอาหารกลางวัน

- เพือ่ใหเ้ด็กได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากต่อเนือ่ง

3 โครงการส่งเสริมทนัต- - เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนประถม - ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 73,250       73,250       73,250       73,250       - ร้อยละ 80 ของ - เด็กนักเรียนประถมศึกษามี กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพในเด็กนักเรียน ศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ นักเรียนประถมศึกษาในเขต          (งบเทศบาล) เด็กนักเรียนประถม สุขภาพช่องปากทีดี่ขึ้น งานทนัตสาธารณสุข

ประถมศึกษา ช่องปาก รับผิดชอบของเทศบาล ศึกษาได้รับการตรวจ- เด็กนักเรียนประถมศึกษามี

- เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนประถม เมืองลพบรีุ สุขภาพช่องปาก ฟนัผุลดลง

ศึกษาทีม่ีปญัหาได้รับการรักษา - ร้อยละ 40 ของ - เด็กนักเรียนประถมศึกษามี

ทางทนัตกรรมอย่างเร่งด่วน เด็กนักเรียนประถม ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง

- เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนประถม ศึกษาได้รับการรักษาปากของตนเอง

ศึกษาปทีี ่1 ได้รับการเคลือบ ทางทนัตกรรมอย่าง

หลุมร่องฟนัปอูงกันฟนัผุ เร่งด่วน

-ร้อยละ 70 ของเด็ก

นกัเรียนประถมศึกษา

ได้รับการเคลือบ

หลุมร่องฟนั
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4 โครงการดูแลบ ารุงรักษา - เพือ่ใหยู้นิตทนัตกรรมได้ - ยูนิตทนัตกรรมและเคร่ืองมือ 60,000       60,000       60,000       60,000       - ยูนิตทนัตกรรม - เพือ่เปดิการใหบ้ริการทนัต- กองสาธารณสุขฯ

ยูนิตทนัตกรรมและ ตรวจเช็คเมือ่มีปญัหาและ ทางทนัตกรรม          (งบเทศบาล) และเคร่ืองมือทนัต- กรรมได้อย่างต่อเนือ่ง งานทนัตสาธารณสุข

เคร่ืองมือทางทนัตกรรม พร้อมใช้งานตลอดเมือ่ให้ กรรมสมารถใช้งาน

บริการรักษาทางทนัตกรรม ได้อย่างต่อเนือ่ง

- เพือ่ใหเ้คร่ืองมือทีใ่ช้ในงาน

ทนัตกรรมมีเพยีงพอและ

พร้อมใช้งาน

5 โครงการส่งเสริมทนัต- - เพือ่ให ้อสม.มีความรู้และ - อสม.ในชุมชนเขต 5,000         5,000         5,000         5,000         - ร้อยละ 60 ของ - อสม.มีความรู้ด้านทนัต- กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพใหแ้ก่ อสม. เข้าใจในการดูแลทนัตสุขภาพ เทศบาลเมืองลพบรีุ          (งบเทศบาล) อสม.มีความรู้ในการ สุขภาพและแนะน าใหก้ับ งานทนัตสาธารณสุข

ในชุมชนเขตเทศบาล - เพือ่ให ้อสม.สามารถแนะน า ดูแลทนัตสุขภาพ ประชาชนได้

เมืองลพบรีุ และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน - ร้อยละ 40 ของ - อสม.มีสุขภาพช่องปากทีดี่ขึ้น

ทนัตสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนได้ อสม. ได้รับการดูแล

- เพือ่ให ้อสม. ได้รับการดูแล ทนัตสุขภาพ

ทนัตสุขภาพ

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - เพือ่ใหผู้้สูงอายุได้รับความรู้ - ผู้สูงอายุทีม่ีอายุมากกว่า 46,600       46,600       46,600       46,600       - ร้อยละ 60 ของ - ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ช่องปากในผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 60 ป ีในเขตเทศบาลเมือง          (งบเทศบาล) ผู้สูงอายุได้รับความรู้ช่องปากของตนเอง งานทนัตสาธารณสุข

เครือข่ายเทศบาล ของตนเอง ลพบรีุจ านวน 100 คน ในการดูแลทนัต - ผู้สูงอายุตระหนักถึงความ

เมืองลพบรีุ - เพือ่กระตุ้นใหผู้้สูงอายุ สุขภาพ ส าคัญของการดูแลสุขภาพ

ตระหนักถึงความส าคัญของ - ร้อยละ 40 ของผู้- ช่องปาก
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การดูแลสุขภาพช่องปากของ สูงอายุได้ฝึกทกัษะ - ผู้สูงอายุมีทกัษะในการ

ตนเอง การท าความสะอาด ท าความสะอาดช่องปาก

- เพือ่ใหผู้้สูงอายุมีทกัษะใน สุขภาพช่องปาก ด้วยวิธีทีถู่กต้อง

การท าความสะอาดช่องปากที่ - ร้อยละ 20 ของผู้- - ผู้สูงอายุทีม่ีปญัหาสุขภาพ

ถูกต้อง สูงอายุได้รับบริการ ช่องปากได้รับบริการทนัตกรรม

- สร้างเครือข่ายด้านทนัต ทนัตกรรมที่ ทีเ่หมาะสม

สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เหมาะสม

7 โครงการเฝูาระวังปอูงกัน - เพือ่เฝูาระวังปอูงกันและ - ด าเนินงานปอูงกันควบคุม 40,000       40,000       40,000       40,000       - ร้อยละ 100 ของ - ผู้ปวุยรายใหม่ได้รับการค้นพบ กองสาธารณสุขฯ

และควบคุมโรคติดต่อที่ ควบคุมโรคติดต่อทีเ่ปน็ปญัหา โรคติดต่อใหไ้ด้ตามมาตรฐาน          (งบเทศบาล) ผู้ปวุยทีไ่ด้รับการ และรับการรักษาอย่างถูกต้อง งานปอูงกันและ

เปน็ปญัหาส าคัญในพืน้ที่ ส าคัญในพืน้ทีเ่ทศบาลเมือง งานระบาดวิทยา เยี่ยมสอบสวนโรค เหมาะสมทกุราย ควบคุมโรคติดต่อ

ลพบรีุ - สนับสนุน/บริการองค์ความรู้ - อสม.ได้รับความรู้ - ประชาชนกลุ่มเส่ียง อสม.

- เพือ่เผยแพร่ความรู้ด้าน ด้านปฏบิติัการและวิชาการ เร่ืองโรคติดต่อที่ ได้รับข้อมูลสถานการณ์โรค

โรคติดต่อทีเ่ปน็ปญัหาส าคัญ เผยแพร่แก่อสม.และประชาชน ส าคัญจ านวน 5 กลุ่ม ติดต่อทีเ่กิดขึ้นและสามารถ

ในชุมชน กลุ่มเส่ียงต่างๆ - มีวิทยากรสนับ น าความรู้ไปเผยแพร่ความรู้

- เพือ่พฒันาศักยภาพของทมี - สนับสนุนวิทยากรใหค้วามรู้ สนุนกิจกรรมบริการ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

เครือข่ายภาคประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ใหค้วามรู้ ทีดี่แก่ประชาชน

อสม. แกนน าชุมชน บา้นวัด - จัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน

และสถานศึกษา โรคติดต่อทีเ่ปน็ปญัหาส าคัญ

- เพือ่การมีส่วนร่วมของชุมชน ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองลพบรีุ

เมือ่เกิดโรคระบาดในพืน้ที่
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8 โครงการอบรมผู้ประกอบ -เพือ่ใหผู้้ประกอบการค้าร้าน -อบรม-แนะน าผู้ประกอบการ 70,000       70,000       70,000       70,000       - ผู้ประกอบการค้า - ผู้ประกอบการร้านจ าหน่าย กองสาธารณสุขฯ

การร้านอาหาร,แผงลอย จ าหน่ายอาหาร, แผงลอย ร้านอาหาร, แผงลอยจ าหน่าย          (งบเทศบาล) ได้รับการอบรม อาหาร,แผงลอยจ าหน่ายอาหาร งานสุขาภบิาลฯ

จ าหน่ายอาหารและใน จ าหน่ายอาหารมีความรู้ความ อาหาร  และตลาดสดในเขต จ านวน 200 ราย มคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองงาน

ตลาดสดน่าซ้ือ เข้าใจเร่ืองงานสุขาภิบาลอาหาร เทศบาล สุขาภบิาลอาหารทีถู่กต้อง

ทีถู่กต้อง - ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่

- เพือ่ใหผู้้บริโภคได้บริโภค สะอาดและปลอดภยั

อาหารทีส่ะอาดและปลอดภยั

- เพือ่ใหร้้านจ าหน่ายอาหาร,

แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้

มาตรฐาน

- เพือ่ใหผู้้ประกอบการใน

ตลาดสดน่าซ้ือมีความรู้การ

สุขาภบิาลอาหารทีถู่กต้อง

9 โครงการควบคุมและ - เพือ่ปอูงกันและก าจัดโรคพษิ - ฉีดวัคซีนปอูงกันโรคพษิสุนัข 80,000       80,000       80,000       80,000       - สุนัขและแมวได้รับ-ปอูงกันและก าจัดโรคพษิสุนัข กองสาธารณสุขฯ

ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ สุนัขบา้ใหห้มดไปจากเขต บา้และฉีดฮอร์โมนคุมก าเนิดแก่          (งบเทศบาล) วัคซีนปอูงกันโรคพษิบา้ใหห้มดไปจากเขตเทศบาล งานสุขาภบิาลฯ

เทศบาลเมืองลพบรีุ สุนัขและแมวในเขตเทศบาล สุนัขบา้ ประมาณ

1,800 ตัว



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

10 โครงการใหบ้ริการรักษา - เพือ่ใหก้ารรักษาพยาบาล - ใหก้ารรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 50,000       50,000       50,000       50,000       - มีผู้มารับบริการ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

พยาบาลเบือ้งต้นใน เบือ้งต้นในส านักงานและ ในส านักงาน          (งบเทศบาล) 1,400/2500 ดูแลสุขภาพของตนเองและ งานศูนย์บริการฯ

ส านักงานและนอก ประชาชนในชุมชนผู้มาขอรับ -ใหบ้ริการด้านสาธารณสุขตาม ราย/คร้ัง ครอบครัว

ส านักงาน บริการทีม่ีอาการเจ็บปวุยหรือ โครงการเทศบาลพบประชาชน -ประเมินความพงึพอ-ทราบปญัหาและความต้องการ

บาดเจ็บกะทนัหนัทีม่ารับ ใจของผู้รับบริการ ของประชาชนในชุมชนเพือ่เปน็

บริการในศูนย์บริการ ร้อยละ 85 แนวทางในการปฏบิติังาน

สาธารณสุขฯ และในชุมชน - สร้างสัมพนัธภาพทีดี่ระหว่าง

- เพือ่ใหบ้ริการด้านการรักษา ผู้ใหบ้ริการและผู้รับบริการ

พยาบาลบาดแผล,เย็บแผล, - ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ

ฉีดยา หรือใหว้ัคซีนปอูงกันโรค เดินทางไปรับบริการทีส่ถาน

ตามแนวทางการรักษา บริการระดับสูง

- เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางไปรับบริการทีโ่รงพยาบาล

ของรัฐ

- เพือ่ส่งต่อผู้ปวุยไปรับการ

รักษาทีส่ถานบริการระดับสูง

ได้อย่างถูกต้อง
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11 โครงการพฒันาคุณภาพ - เพือ่เปน็การส่งเสริมสุขภาพ - จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 100,000     100,000     100,000     100,000     - ผู้สูงอายุในเขต - ผู้สูงอายุมีสุขภาพทีดี่ทัง้กาย กองสาธารณสุขฯ

ชีวิตผู้สูงอายุ ใหผู้้สูงอายุมีสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล          (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองลพบรีุ และจิตใจอยู่ในสังคมอย่าง งานศูนย์บริการฯ

ทีพ่งึประสงค์ทัง้ด้านร่างกาย เมืองลพบรีุ ได้รับการดูแลสุขภาพมีความสุข

และจิตใจ ทัง้กายและใจอย่าง - เกิดความสัมพนัธ์ทีดี่ระหว่าง

- เพือ่ใหเ้กิดความคุ้มครองและ ทัว่ถึง สมาชิกในชมรมใหก้ารช่วย-

มีสัมพนัธภาพทีดี่ต่อกันและ เหลือซ่ึงกันและกัน เมือ่เวลา

แลกเปล่ียนความคิดและความ เจ็บปวุยและเสียชีวิต

รู้ในประสบการณ์ผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในบัน้ปลาย

ซ่ึงกันและกัน ได้อย่างมีความสุข สงบและ

- เพือ่ใหผู้้สูงอายุได้รับอานิสงค์ ร่มเย็น

ของการท าบญุไหว้พระ

12 โครงการพฒันาหน่วย - เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ด้ - ปรับปรุงหอ้งเก็บยาให้ 200,000     200,000     200,000     200,000     - ประชาชนได้รับ - ประชาชนทีม่ารับบริการ กองสาธารณสุขฯ

บริการสาธารณสุข เข้าถึงบริการสาธารณสุข เหมาะสม          (งบเทศบาล) บริการสะดวก ได้รับความสะดวกในการ งานศูนย์บริการฯ

เทศบาลเมืองลพบรีุ - หน่วยบริการสาธารณสุขได้ - ปรับปรุงหอ้งเก็บประวัติผู้มา รวดเร็วและมี มารับบริการสาธารณสุข

รับการปรับปรุงใหเ้หมาะสม รับบริการ คุณภาพ - หน่วยบริการสาธารณสุข

ต่อการเปล่ียนแปลง - จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานที่ เทศบาลเมืองลพบรีุได้รับ

จ าเปน็ต่อการบริการในงาน การพฒันา

รักษาพยาบาล

- ปรับปรุงภมูิทศัน์ด้านหน้า



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ชั้น 1 ทีน่ัง่รอตรวจ

799,850     799,850     799,850     799,850     

    2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ -เพือ่เพิม่รายได้และลดรายจ่าย - จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 500,000     500,000     500,000     500,000     - ประชาชนมีรายได้ - ลดรายจ่ายและเพิม่รายได้ กองสวัสดิการฯ

ใหแ้ก่ประชาชน ตามความต้องการของประชา-          (งบเทศบาล) เพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ประชาชน (แผนชุมชน)

- เพือ่ส่งเสริมการต้ังกลุ่มอาชีพ ชนในเขตเทศบาลเมืองลพบรีุ - ประชาชนได้รับการฝึกอบรม

ใหแ้ก่ประชาชน อาชีพตามความต้องการของตน

- เพือ่ใหป้ระชาชนมีทางเลือก - มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพท าให้

ในการประกอบอาชีพตาม เกิดชุมชนเข้มแข็ง

ความถนัดของตน

2 โครงการส ารวจข้อมูล - เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี - ส ารวจปรับปรุงข้อมูลความ 100,000     100,000     100,000     100,000     - มีการส ารวจข้อมูล - ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองสวัสดิการฯ

ความจ าเปน็พืน้ฐาน ส่วนร่วมในการพฒันาชีวิต จ าเปน็พืน้ฐานในเขตเทศบาล          (งบเทศบาล) ความจ าเปน็พืน้ฐาน ส่วนร่วมในการพฒันาชีวิต (แผนชุมชน)

(จปฐ.) ความเปน็อยู่ของตนเองและ ใหเ้ปน็ปจัจุบนัและครอบคลุม ครบทกุครัวเรือน ความเปน็อยู่ของตนเองและ

ครอบครัวใหม้ีคุณภาพชีวิตทีดี่ ทกุหลังคาเรือน ครอบครัวใหม้ีคุณภาพชีวิตที่

อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความ ดีขึ้นอย่างน้อยต้องผ่านเกณฑ์

จ าเปน็พืน้ฐาน (จปฐ.)

- เพือ่ใหข้้อมูล จปฐ. เปน็ - มีข้อมูลความจ าเปน็พืน้ฐาน

แนวทางในการวางแผนโครง ทีถู่กต้องและสามารถก าหนด

รวม
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การและกิจกรรมใหส้อดคล้อง แนวทางในการวางแผนพฒันา

สภาพปญัหาทีแ่ทจ้ริงของ ด้านสาธารณสุขได้อย่างมี

ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรที่ ประสิทธิภาพ

มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างทัว่ถึง

และมีประสิทธิภาพ

3 โครงการอบรมสร้างจิต - เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมี - จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพ 300,000     300,000     300,000     300,000     - ผู้สูงอายุมีสุขภาพ - ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตทีดี่ กองสวัสดิการฯ

สดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ สุขภาพจิตทีดี่ จิตทีดี่ใหผู้้สูงอายุ          (งบเทศบาล) จิตทีดี่ มีส่วนร่วม - ผู้สูงอายุรู้จักวิธีการออกก าลัง (แผนชุมชน)

- เพือ่ใหผู้้สูงอายุรู้จักวิธีการ - จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในการจัดกิจกรรม กายทีเ่หมาะสมกับวัย

ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และสอนวิธีการออกก าลังกาย นันทนาการ - ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน

-เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมี แบบทีเ่หมาะสมกับผู้สูงอายุ

กิจกรรมร่วมกัน

4 โครงการจัดหาเคร่ือง - เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตและ - จัดหาเคร่ืองอุปโภค บริโภค 300,000     300,000     300,000     300,000     - ประชาชนทีม่ารับ -ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมี กองสวัสดิการฯ

อุปโภค บริโภค ความเปน็อยู่ของประชาชนผู้ ใหแ้ก่ผู้ด้อยโอกาสทีม่ีชื่ออยู่ใน          (งบเทศบาล) บริการสวัสดิการ คุณภาพชีวิตและความเปน็ (แผนชุมชน)

ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาส ทะเบยีนบา้นในเขตเทศบาล และสังคมสงเคราะห์อยู่ดีขึ้น

- เพือ่บรรเทาความทกุข์ยาก มีความพงึพอใจผล

ใหแ้ก่ผู้ด้อยโอกาส ของการรับบริการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80
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5 โครงการอบรมสัมมนา - เพือ่ใหค้ณะกรรมการชุมชนได้- จัดอบรมสัมมนาและทศัน 50,000       50,000       50,000       50,000       - ประชาชนทีเ่ข้ารับ -คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ กองสวัสดิการฯ

และศึกษาดูงานคณะ เพิม่พนูความรู้ความเข้าใจใน ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน          (งบเทศบาล) การอบรมน าความรู้ และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ (แผนชุมชน)

กรรมการชุมชน ทีป่รึกษาวิธีการท างานพฒันาชุมชนใน และทีป่รึกษาฯ จ านวน 1 รุ่น ไปปรับใช้กับการ ของตนเองมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการชุมชน ด้านต่างๆ ปฏบิติัหน้าทีไ่ด้ไม่ - คณะกรรมการชุมชนใหค้วาม

- เพือ่ใหค้ณะกรรมการชุมชน น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมมือและใหค้วามส าคัญ

ได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียน กับการพฒันาชุมชนของตนเอง

ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญัหา มากยิ่งขึ้น

และเสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปญัหาร่วมกัน

6 โครงการฝึกอบรมเพือ่ - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม - น าคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชน 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - สถาบนัครอบครัวมีความ กองสวัสดิการฯ

เตรียมความพร้อม ในการพฒันาสถาบนัครอบครัว ในเขตเทศบาลเข้ารับการอบรม          (งบเทศบาล) ครอบครัวมีความรู้ เข้มแข็ง (แผนชุมชน)

ครอบครัวผาสุก ใหเ้ข้มแข็ง สัมมนาและทศันศึกษาดูงาน ความเข้าใจในการ - บคุคลในครอบครัวได้รับการ

- เพือ่สร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ เพือ่เตรียมความพร้อมครอบ- สร้างสัมพนัธภาพที่ เอาใจใส่ซ่ึงกันและกันมากขึ้น

สถาบนัครอบครัว ครัวผาสุก ดีในครอบครัว

7 โครงการจัดหาเคร่ือง - เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและ -ติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลัง 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   - ปญัหาการเจ็บปวุย- เด็ก เยาวชน และประชาชนมี กองสวัสดิการฯ

ออกก าลังกายใหแ้ก่ ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง- กายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น (เงินอุดหนุนและงบเทศบาล) ของประชาชนลดลง สถานที่และเคร่ืองออกก าลังกาย (แผนชุมชน)

ประชาชน กาย ใหม้ีสุขภาพร่างกายที่ ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบรีุ - ปญัหายาเสพติดในท าใหม้ีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แข็งแรง สมบรูณ์ ชุมชนลดลง สมบรูณ์
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- เพือ่ใหม้ีกิจกรรมนันทนาการ - ท าใหม้ีกิจกรรมนันทนาการ

ของชุมชนและบคุคลใน ของบคุคลในครอบครัวและ

ครอบครัว ชุมชน

8 โครงการพฒันาทีท่ า - เพือ่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลของ - จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์เพือ่ 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   -ชุมชนในเขตเทศบาล- มีสถานทีท่ าการแต่ละชุมชน กองสวัสดิการฯ

การของชุมชน เทศบาลใหชุ้มชนทราบ ปดิประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆ          (งบเทศบาล) มีสถานทีแ่ละเคร่ือง-ส าหรับจัดกิจกรรมของชุมชน (แผนชุมชน)

- เพือ่ใช้เปน็สถานทีส่ าหรับ - จัดหาสถานทีพ่ร้อมวัสดุ- มือเคร่ืองใช้ในการ - มีศูนย์ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล

ประชุมและอ่านหนังสือพมิพ์ อุปกรณ์เพือ่ด าเนินกิจกรรม ท ากิจกรรมของ ข่าวสารต่าง ๆ ใหชุ้มชนได้

ของชุมชน ของชุมชน เช่นโต๊ะ,เก้าอี,้เต็นท,์ ชุมชน รับทราบ

 หลังคาฯลฯ ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองลพบรีุ

9 โครงการติดต้ังและ -เพือ่ใหชุ้มชนได้รับทราบข้อมูล - ติดต้ังและปรับปรุงหอกระจาย- 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ประชาชนภายใน - ประชาชนในชุมชนภายในเขต กองสวัสดิการฯ

ปรับปรุงหอกระจายข่าว ข่าวสารต่างๆ ของชุมชนและ ข่าวและเสียงตามสายของ          (งบเทศบาล) ชุมชนได้รับทราบ เทศบาลได้รับทราบข้อมูล (แผนชุมชน)

และเสียงตามสายของ ของราชการได้อย่างรวดเร็ว ชุมชนในเขตเทศบาล ข่าวสารอย่างทัว่ถึง ข่าวสารของชุมชนและของ

ชุมชน และครบถ้วน เมืองลพบรีุ ทกุคน ราชการได้อย่างรวดเร็วและ

ครบถ้วน

11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 รวม
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      2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการจัดงาน - เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ ์ขนบ- - จัดงานประเพณีลอยกระทง 3,700,000   3,700,000   3,700,000   3,700,000   -ผู้เข้าร่วมโครงการมี - เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง ธรรมเนียมประเพณีไทย ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม          (งบเทศบาล) ความพงึพอใจต่อกิจ-ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียม งานส่งเสริมประเพณี

- เพือ่ใหป้ระชาชนรู้จักความ เช่น ขบวนแห ่การประกวด กรรมการจัดงานฯ ประเพณีไทยใหค้งอยู่สืบไป และวฒันธรรม

ส าคัญของน้ า กระทงประกวดนางนพมาศ ในภาพรวมร้อยละ

 - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และหนูน้อยนพมาศและดนตรี 85

ในการจัดกิจกรรมของ มหรสพต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด

2 โครงการจัดงานประเพณี - เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ - จัดกิจกรรมในงานประเพณี 900,000     900,000     900,000     900,000     -ผู้เข้าร่วมโครงการมี - ได้รับความร่วมมือจากหน่วย- กองการศึกษา

สงกรานต์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สงกรานต์ เช่น  จัดขบวนแห่          (งบเทศบาล) ความพงึพอใจต่อ งานต่างๆ ภายในจังหวัดและ งานส่งเสริมประเพณี

 - เพือ่สร้างความสามัคคี และ รดน้ าด าหวัผู้ใหญ่ จัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดงานฯ สร้างจิตส านึกทีดี่ในการอนุรักษ์ และวฒันธรรม

ความสนุกสนานร่ืนเริง กีฬาพืน้บา้น ฯ ในภาพรวมร้อยละ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

75 ใหค้งอยู่สืบไป

3 โครงการจัดงานวันขึ้น - เพือ่ส่งเสริม และอนุรักษ์ -จัดกจิกรรมและพธิีท าบญุ 600,000     600,000     600,000     600,000     -ผู้เข้าร่วมโครงการมี - ได้รับความร่วมมือจากหน่วย- กองการศึกษา

ปใีหม่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัน ตักบาตรงานประเพณีวันขึ้น          (งบเทศบาล) ความพงึพอใจต่อ งานต่างๆ ภายในจังหวัดและ งานส่งเสริมประเพณี

ขึ้นปใีหม่ ปใีหม่ กิจกรรมการจัดงานฯ สร้างจิตส านึกทีดี่ในการอนุรักษ์ และวฒันธรรม

- เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและ - จัดกิจกรรมส่งทา้ยปเีก่า- ในภาพรวมร้อยละ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ประชาชนร่วมท าบญุตักบาตร ต้อนรับปใีหม่ 85 ใหค้งอยู่สืบไป

ร่วมกัน
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4 โครงการจัดกิจกรรม -เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมีกิริยา - จัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม 80,000       80,000       80,000       80,000       - เด็กและเยาวชน - เด็ก เยาวชน มีจิตส านึกทีดี่มี กองการศึกษา

ส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก มารยาททีเ่รียบร้อยเปน็ทีรั่ก ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน      (รายได้สถานศึกษา) ร่วมโครงการมีความ คุณธรรม จริยธรรม เปน็ก าลัง งานกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน ใคร่แก่ผู้พบเหน็ - จัดโครงการบรรพชาภาคฤดู- พงึพอใจต่อกิจกรรม ส าคัญในการพฒันาสังคมและ และเยาชน

- เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จัก ร้อนนักเรียนโรงเรียนสังกัด ส่งเสริมจริยธรรมใน ประเทศชาติ

ปฏบิติัตนใหถู้กต้องตาม เทศบาลเมืองลพบรีุ ปฏบิติั ภาพรวม ร้อยละ 85

ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามหลักพระพทุธศาสนา

ของไทย

- เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนมี

คุณธรรมจริยธรรม

5 โครงการลานวัฒนธรรม - เพือ่ส่งเสริมการเล่นดนตรี - จัดกจิกรรมการแสดงทาง 364,000     364,000     364,000     364,000     -เด็ก เยาวชน - เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ของเด็กเยาวชนและประชาชน ศิลปวัฒนธรรม          (งบเทศบาล) ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ได้ร่วมอนุรักษ ์ศิลปะ วัฒนธรรม งานส่งเสริมประเพณี

- เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและ - จัดออกร้านจ าหน่ายสินค้า ร่วมโครงการได้ร่วม - เด็ก เยาวชน และประชาชน และวฒันธรรม

ประชาชนได้แสดงออกทาง - จัดการแสดงดนตรี อนุรักษศิ์ลปะ มีความรู้ทกัษะในการประกอบ

ศิลปะ วัฒนธรรม วัฒธรรมร้อยละ 85 อาชีพ

- เพือ่ส่งเสริมแนวทางการ - เปน็การกระตุ้นการทอ่งเทีย่ว

ประกอบอาชีพใหก้ับเด็ก และกระตุ้นเศรษฐกิจของ

เยาวชนและประชาชน จังหวัดลพบรีุ

- เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทัว่ไปได้ใช้เวลาว่าง

ใหเ้กิดประโยชน์
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6 โครงการบรรพชา - เพือ่ส่งเสริมเยาวชนใหม้ี - จัดบรรพชาสามเณรที่มอีายุ 150,000     150,000     150,000     150,000     - เด็กนักเรียนใน - นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

สามเณร โอกาสเข้ารับการศึกษาอบรม ต้ังแต่ 10 ป ีขึ้นไป          (งบเทศบาล) โรงเรียนสังกัด ได้รับการศึกษาอบรมและ งานส่งเสริมประเพณี

และปฏบิติัธรรมได้อย่างถูกต้อง - จัดโครงการบรรพชาสามเณร เทศบาลและสพฐ. ปฏบิติัธรรมได้อย่างถูกต้อง และวฒันธรรม

สามารถน าหลักธรรมทาง ภาคฤดูร้อนใหน้ักเรียนโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ สามารถน าหลักธรรมทาง

พระพทุธศาสนาไปใช้ในชีวิต สังกัดเทศบาลเมืองลพบรีุ มีความพงึพอใจต่อ พระพทุธศาสนาไปใช้ในชีวิต

ประจ าวันได้เหมาะสม ปฏบิติัตามหลักพระพทุธศาสนา พธิีบวชบรรพชา ประจ าวันได้เหมาะสม

- เพือ่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สามเณร ร้อยละ 90 - เด็ก เยาวชน มีจิตส านึกทีดี่

ทีดี่งาม ใหแ้ก่เยาวชนของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เปน็

ก าลังส าคัญในการพฒันา

สังคมและประเทศชาติ

7 โครงการจัดกิจกรรมร่วม - เพือ่เทดิพระเกียรติสมเด็จ - จัดพธิีบวงสรวง ตักบาตรและ 400,000     400,000     400,000     400,000     -ผู้เข้าร่วมโครงการมี - ประชาชนได้มีโอกาสเทดิ- กองการศึกษา

งานแผ่นดินสมเด็จ- พระนารายณ์มหาราช การแสดงฯ งานแผ่นดินสมเด็จ-          (งบเทศบาล) ความพงึพอใจต่อพธิี พระเกยีรติและสักการะสมเด็จ- งานส่งเสริมประเพณี

พระนารายณ์มหาราช - เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว พระนารายณ์มหาราช ท าบญุตักบาตรและ พระนารายณ์มหาราช และวฒันธรรม

ของจังหวัดลพบรีุ บวงสรวงฯ ในภาพ -เปน็การเผยแพร่ประวัติศาสตร์

รวมร้อยละ 85 และวัฒนธรรมในสมัยสมเด็จ-

พระนารายณ์มหาราช

  - ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

จังหวัดลพบรีุ

6,194,000  6,194,000  6,194,000  6,194,000  รวม
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      2.5  แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการประดับไฟฟาู -เพือ่พฒันาและอนุรักษส์ถานที่ - ประดับตกแต่งไฟฟาูแสงสว่าง 1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   - ประชาชนทีเ่ข้าร่วม-สถานที่ทอ่งเที่ยวทางประวัติ- ส านักการช่าง

และตกแต่งสถานทีง่าน ทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จ-          (งบเทศบาล) โครงการได้รับความ ศาสตร์และโบราณสถานได้รับ งานไฟฟูาและถนน

แผ่นดินสมเด็จพระ- โบราณสถานในเขตเทศบาล พระนารายณ์ พงึพอใจในระดับมากการอนุรักษแ์ละพฒันา

นารายณ์มหาราช - เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว - ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ของจังหวัดลพบรีุ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์-

มหาราชได้รับการเผยแพร่

2 โครงการประดับและ -เพือ่พฒันาและอนุรักษส์ถานที่ - ประดับตกแต่งสถานทีบ่ริเวณ 600,000     600,000     600,000     600,000     -ประชาชนทีเ่ข้าร่วม -ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสร้าง ส านักการช่าง

ตกแต่งสถานทีง่านแผ่น- ทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช          (งบเทศบาล) โครงการได้รับความ รายได้ของจังหวัดลพบรีุ งานสวนสาธารณะ

ดินสมเด็จพระนารายณ์- โบราณสถานในเขตเทศบาล - สร้างและตกแต่งซุ้มประตู พงึพอใจในระดับมาก- เพือ่เทดิพระเกียรติสมเด็จ

มหาราช - เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว - จัดสวนหย่อม พระนารายณ์มหาราช

ของจังหวัดลพบรีุ - ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์-

มหาราชได้รับการเผยแพร่

3 โครงการปรับปรุงสภาพ - เพือ่ปรับสภาพภมูิทศัน์ภายใน-กอ่สร้างปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - สภาพภมูิทศัน์ -สภาพภมูิทศัน์ภายในเขต ส านักการช่าง

ภมูิทศัน์ภายในเขต เขตเทศบาลใหส้ะอาดและ และบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ          (งบเทศบาล) ภายในเขตเทศบาล เทศบาลสะอาดและสวยงาม

เทศบาล สวยงามมากขึ้น - จัดท าและตกแต่งสวนหย่อม มีความสะอาด มากขึ้น

-เพือ่เพิม่สถานทีพ่กัผ่อนของ ตามแยกถนนสายต่างๆและ สวยงาม น่าอยู่ - เพิม่พืน้ทีสี่เขียวและลดมล-

ประชาชน บริเวณต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ภาวะทางอากาศและเสียง
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- เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวและลด - ก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้และ - เพิม่สถานทีพ่กัผ่อนใหแ้ก่

มลภาวะทางอากาศและเสียง บอ่พกัและทอ่ระบายน้ าโดยรอบ ประชาชน

- เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว สวนสาธารณะ โบราณสถาน - จ านวนนักทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้น

ของจังหวัด และถนนสายต่างๆ

- ปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟาู

ส่องสวา่งโดยรอบสวนสาธารณะฯ

ฯลฯ

4 โครงการขุดลอกคูคลอง - เพือ่ปอูงกันและแก้ไขปญัหา -ขุดลอกคลอง ล ารางสาธารณะ 60,000       60,000       60,000       60,000       - คู คลองและทอ่- - ปอูงกันปญัหาน้ าทว่มขังใน กองสาธารณสุขฯ

และทอ่ระบายน้ าในเขต น้ าทว่ม และทอ่ระบายน้ าในเขตเทศบาล          (งบเทศบาล) ระบายน้ าทีอ่ยู่ใน เขตเทศบาล งานรักษาความสะอาด

เทศบาล -เพือ่ปอูงกันแหล่งเพาะเชื้อโรค เขตเทศบาลได้รับ -การไหลของน้ าในทอ่ระบายน้ า

และก าจัดแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง การขุดลอกทกุคลอง เปน็ไปได้สะดวก

-เพือ่ใหก้ารไหลของน้ าในคลอง - ท าใหค้ลองทีต้ื่นเขิน มีความ

ล ารางสาธารณะและทอ่ระบาย ลึกขึ้นสามารถรองรับน้ าเสีย

น้ าเปน็ไปได้สะดวก ได้ปริมาณมาก

5 โครงการปรับปรุงภมูิ - เพือ่ปรับปรุงภมูิทศัน์ใน - ปลูกต้นไม้บริเวณสวน 500,000     500,000     500,000     500,000     - สวนสัตว์สาธารณะ- มีสวนสัตว์สาธารณะทีม่ี กองสาธารณสุขฯ

ทศัน์สวนสัตว์สาธารณะ สวนสัตว์สาธารณะ(สวนลิง) สาธารณะและโดยรอบ          (งบเทศบาล) (สวนลิง) มีสภาพ ทศันียภาพ ภมูิทศัน์เปน็ งานรักษาความสะอาด

(สวนลิง) ใหม้ีความร่มร่ืนสวยงามและ - ปรับปรุงภมูิทศัน์อื่นๆ ที่ ภมูิทศัน์สามารถ แหล่งทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์

เปน็ทีอ่ยู่ของสัตว์ เกี่ยวข้อง เปน็ทีอ่ยู่ของสัตว์

ได้อย่างดี
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6 โครงการจัดระเบยีบลิง -เพือ่ใหลิ้งอยู่อย่างมีความเปน็ - จัดระเบยีบลิงและบริหาร 200,000     200,000     200,000     200,000     -ประชาชนได้รับการ -ลิงอยู่อย่างมคีวามเปน็ระเบยีบ กองสาธารณสุขฯ

ระเบยีบเรียบร้อยไม่เปน็ปญัหา จัดการลิง โดยจัดหาทีใ่หอ้าหาร          (งบเทศบาล) บรรเทาปญัหาความ เรียบร้อยไมเ่ปน็ปญัหาของสังคม งานรักษาความสะอาด

ของสังคม ลิง สระน้ าลิง สนามของเล่นลิง เดือดร้อนจากลิง - จัดระเบยีบลิงใหอ้ยู่ในการ

-เพือ่จัดระเบยีบลิงใหอ้ยู่ในการ แหล่งพกัผ่อนของลิง จัดหา - ลดอุบติัเหตุและ ควบคุมความประพฤติรวมทัง้

ควบคุมความประพฤติรวมทัง้ คนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ ปอูงกันโรคติดต่อ ด้านสุขภาพการปูองกันอุบัติเหตุ

ด้านสุขภาพการปอูงกันอุบติั- - ย้ายลิงบางส่วนเพือ่ลดความ การปอูงกันโรคติดต่อ

เหตุการณ์ปอูงกันโรคติดต่อ แออดัของลิง โดยจัดการสถานที่ -มสีวนลิงที่มทีศันยีภาพภมูทิศัน์

- เพือ่ใหม้ีสวนลิงทีม่ีทศันีย- ทีเ่หมาะสม ความสะอาดเปน็แหล่งทีอ่ยู่

ภาพความสะอาดเปน็ อาศัยของลิง

แหล่งทีอ่ยู่อาศัยของลิง -มีนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและ

- เพือ่ใหม้ีนักทอ่งเทีย่วทัง้ ชาวต่างชาติมาทอ่งเทีย่วเมือง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ลพบรีุเพิม่มากขึ้น

มาทอ่งเทีย่วเมืองลพบรีุเพิม่

มากขึ้น

7 โครงการรณรงค์รักษา - เพือ่รณรงค์ใหป้ระชาชน - รณรงค์ใหป้ระชาชนช่วยกัน 150,000     150,000     150,000     150,000     - ประชาชนในเขต - ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกัน กองสาธารณสุขฯ

ความสะอาดและพฒันา ร่วมกันรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดในวันส าคัญ          (งบเทศบาล) เทศบาลมีส่วนร่วม รักษาความสะอาดในวันส าคัญ งานรักษาความสะอาด

ส่ิงแวดล้อมเนือ่งในวัน ในวันส าคัญต่างๆ ต่าง ๆ ตามสถานทีส่ าคัญ ๆ ในการรักษาความ ต่าง ๆ มากขึ้น

ส าคัญต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สะอาด -ส่ิงแวดล้อมภายในเขตเทศบาล

(Big cleaning day) มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น
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งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

8 โครงการจ้างเอกชน - เพือ่ใหเ้อกชนทีม่ีความรู้ -จ้างเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย 7,200,000   7,200,000   7,200,000   7,200,000   - ขยะมูลฝอยได้รับ - มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ

ก าจัดขยะมูลฝอยใน ความสามารถเข้ามาออกแบบ  3,000 ตัน/เดือน              (งบเทศบาล) การก าจัดอย่างถูก แบบยั่งยืนถูกต้องตามหลัก งานรักษาความสะอาด

พืน้ทีท่ิง้ขยะของ ระบบในการก าจัดขยะมูลฝอย ต้องตามหลักสุขา- สุขาภบิาล

เทศบาล แบบยั่งยืนและถูกต้องตามหลัก ภบิาล

สุขาภบิาลทีม่ีความเหมาะสม

ในสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาล

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง- เพือ่แสดงทีดิ่นอันเปน็กรรม -ก่อสร้างร้ัวคันดินร้ัวลวดหนาม 150,000     150,000     150,000     150,000     - สถานทีก่ าจัดขยะ - สามารถแสดงเขตทีดิ่นอัน กองสาธารณสุขฯ

สถานทีโ่ดยรอบสถานที่ สิทธิ์ของเทศบาล โดยรอบทีดิ่นพร้อมประตูปดิ-              (งบเทศบาล) ทีอ่ าเภอทา่วุ้ง เปน็กรรมสิทธิ์ของเทศบาล งานรักษาความสะอาด

ทีก่ าจัดมูลฝอยทีอ่ าเภอ - เพือ่ปอูงกันการบกุรุกและ เปดิทางเข้า มีการก่อสร้าง - ปอูงกันการบกุรุก และการ

ทา่วุ้ง การเข้าใช้ประโยชน์ทีดิ่น - ปรับสภาพพืน้ทีโ่ดยรอบ ปรับปรุง เข้าใช้ประโยชน์ทีดิ่นโดย

โดยมิได้รับอนุญาต - ปลูกต้นไม้ ถมดินฯลฯ บริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบมิได้รับอนุญาต

- เพือ่เตรียมการด าเนินการ

ก าจัดขยะในอนาคต

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุง- เพือ่ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสด - ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสด -            -            10,000,000 -            - ตลาดสดเทศบาลมี - ตลาดสดเทศบาลมีความ กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสดเทศบาล เทศบาลเมืองลพบรีุให้ เทศบาลเมืองลพบรีุใหม้ีความ            (งบเทศบาล) ความสะอาดและมี เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล งานรักษาความสะอาด

เมืองลพบรีุ เหมาะสมกับสภาพเมือง เปน็ระเบยีบเรียบร้อยและ มาตรฐานตามหลัก - เพิม่รายได้และขยายโอกาส

- เพือ่ขยายโอกาสในการ สะอาดถูกหลักสุขาภบิาล สุขาภบิาล ในการประกอบอาชีพของ

ประกอบอาชีพและเพิม่รายได้ ประชาชน

ใหแ้ก่ประชาชน



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท
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(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

11 โครงการปรับปรุง - เพือ่ปรับพืน้ทีจ่อดรถยนต์ของ - ถมพืน้ทีบ่ริเวณทีจ่อดรถยนต์ 100,000     100,000     100,000     100,000     - โรงฆ่าสัตว์ได้มาตร-- มีพืน้ทีจ่อดรถยนต์ของผู้ กองสาธารณสุขฯ

โรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการ ปอูงกันน้ าทว่ม- ของผู้ประกอบการ            (งบเทศบาล) ฐานตามหลักสุขาภ-ิ ประกอบการ งานรักษาความสะอาด

ขังเนือ่งจากพืน้ทีเ่ปน็หลุมเปน็บอ่- ติดต้ังระบบไฟฟาูในโรงฆ่าสัตว์ บาล - มีระบบไฟฟาูทีใ่หค้วามสว่าง

- เพือ่ปรับปรุงระบบไฟฟาู - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายาเคมี เพยีงพอ

- เพือ่ปรับปรุงด้านต่างๆ ใหไ้ด้ - ปรับปรุงด้านต่างๆ ของโรง - ปรับปรุงใหไ้ด้มาตรฐานของ

มาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์

12 โครงการก่อสร้าง - เพือ่ใหม้ีโรงฆ่าสัตว์ทีไ่ด้ - จัดซ้ือทีดิ่นส าหรับก่อสร้าง 20,000,000 -            -            -            - เทศบาลมีพืน้ทีแ่หง่- มีโรงฆ่าสัตว์ทีไ่ด้มาตรฐาน กองสาธารณสุขฯ

โรงฆ่าสัตว์แหง่ใหม่ มาตรฐานถูกต้องตามหลัก โรงฆ่าสัตว์ จ านวน ๑ แปลง  (งบเทศบาล) ใหม่ได้รองรับการ ถูกต้องตามหลักสุขาภบิาล งานรักษาความสะอาด

สุขาภบิาล - ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ตาม ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ - ประชาชนได้บริโภคเนือ้สัตว์

- เพือ่ใหป้ระชาชนได้บริโภค แบบแปลน และมาตรฐาน ทีไ่ด้มาตรฐาน ที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน

เนือ้สัตว์ทีส่ะอาดปราศจากการ จ านวน ๑ แหง่ ของเชื้อโรค

ปนเปือ้นของเชื้อโรค -ผู้ประกอบการฆา่สัตว์มสีถานที่

- เพือ่ใหผู้้ประกอบการฆ่าสัตว์ ในการฆ่าสัตว์ได้อย่างเพยีงพอ

มีสถานทีใ่นการฆ่าสัตว์ได้อย่าง และถูกหลักสุขาภบิาล

เพยีงพอและถูกหลักสุขาภบิาล

13 โครงการบริหารจัดการ -เพือ่เปน็การจัดการขยะมูลฝอย- จัดต้ังโรงงานจัดการขยะ 950,000,000t      -            -            -            - ขยะมูลฝอยได้รับ - สามารถจัดการขยะมูลฝอยที่ กองสาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอยแบบครบ ทีมุ่ง่เน้นการบริหารจัดการ มูลฝอยแบบครบวงจรและการ (เอกชนด าเนนิการ) การก าจัดแบบครบ มุง่เน้นการบริหารจัดการต้ังแต่ งานรักษาความสะอาด

วงจรและการผลิตเปน็ ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นการเกิดขยะ ผลิตเปน็พลังงานทดแทนในเขต วงจร จุดเร่ิมต้นการเกิดขยะ การคัด
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(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

พลังงานทดแทนในเขต การเก็บรวบรวมและการก าจัด เทศบาลเมืองลพบรีุ แยกขยะ การเก็บรวบรวมและ

เทศบาลเมืองลพบรีุ รวมไปถึงการน าวัสดุ หรือขยะ การก าจัดรวมไปถึงการด าเนิน

มูลฝอยทีม่ีศักยภาพกลับมาใช้ การแก้ไขขยะมูลฝอยชุมชน

หรือแปรรูปใหม่เพือ่ลดปริมาณ อย่างครบวงจร

ขยะใหน้้อยทีสุ่ด โดยมุง่เน้น - สามารถด าเนินการก าจัดขยะ

การมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน มูลฝอยเปน็ไปอย่างต่อเนือ่ง

ในการด าเนินการแก้ไข สามารถแก้ไขปญัหาด้านการ

ขยะมูลฝอยในเขตพืน้ทีไ่ด้ จัดการขยะมูลฝอยในเขตพืน้ที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เกิดประโยชน์แก่ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ประชาชนในจังหวัดลพบรีุ ในจังหวัดลพบรีุ

995,360,000 20,360,000 30,360,000 20,360,000 

    2.6  แผนงานงบกลาง 

1 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ - เพือ่ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ - สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพใหแ้ก่ 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 - ประชาชนภายใน - คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ

ยังชีพผู้สูงอายุ - แบง่เบาภาระรายจ่ายภายใน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง       (เงินอุดหนุนทัว่ไป) เขตเทศบาลได้รับ ดีขึ้น (แผนชุมชน)

ครอบครัว ลพบรีุ เบีย้ยังชีพครบตาม - สังคมภายในชุมชนอบอุ่น

- เพือ่ใหสั้งคมภายในชุมชนอบ เกณฑ์ทีก่ าหนด น่าอยู่ยิ่งขึ้น

อุ่นยิ่งขึ้น ทกุคน

รวม
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(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

2 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ - เพือ่ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร - สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพใหแ้ก่ 3,200,000   3,300,000   3,400,000   3,500,000   - ประชาชนภายใน - คุณภาพชีวิตของคนพกิาร กองสวัสดิการฯ

ยังชีพคนพกิาร - แบง่เบาภาระรายจ่ายภายใน คนพกิารในเขตเทศบาลเมือง       (เงินอุดหนุนทัว่ไป) เขตเทศบาลได้รับ ดีขึ้น (แผนชุมชน)

ครอบครัว ลพบรีุ เบีย้ยังชีพครบตาม - สังคมภายในชุมชนอบอุ่น

- เพือ่ใหสั้งคมภายในชุมชนอบ เกณฑ์ทีก่ าหนด น่าอยู่ยิ่งขึ้น

อุ่นยิ่งขึ้น ทกุคน

3 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ - เพือ่ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ปวุย - สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพใหแ้ก่ 66,000       66,000       66,000       66,000       - ประชาชนภายใน - คุณภาพชีวิตของผู้ปวุย กองสวัสดิการฯ

ยังชีพผู้ปวุยโรคเอดส์ โรคเอดส์ ผู้ปวุยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล       (เงินอุดหนุนทัว่ไป) เขตเทศบาลได้รับ โรคเอดส์ดีขึ้น (แผนชุมชน)

- แบง่เบาภาระรายจ่ายภายใน เทศบาลเมืองลพบรีุ เบีย้ยังชีพครบตาม - สังคมภายในชุมชนอบอุ่น

ครอบครัว เกณฑ์ทีก่ าหนด น่าอยู่ยิ่งขึ้น

- เพือ่ใหสั้งคมภายในชุมชนอบ ทกุคน

อุ่นยิ่งขึ้น

4 โครงการกองทนุหลัก - เพือ่ขอรับการสนับสนุน - ประชากรในเขตเทศบาลทกุ 680,000     680,000     680,000     680,000     - ประชาชนในเขต - หน่วยบริการในพืน้ทีไ่ด้รับ กองสาธารณสุขฯ

ประกันสุขภาพในระดับ จัดบริการสาธารณสุขของ กลุ่มอายุ โดยใช้ฐานข้อมูล        (งบเทศบาล) เทศบาลได้รับบริการงบประมาณสนับสนุนในด้าน งานศูนย์บริการฯ

ทอ้งถิ่น หน่วยบริการในพืน้ทีด้่านการ ประชากรด้านสาธารณสุข สาธารณสุขอย่าง การสร้างเสริมสุขภาพ การปอูง-

ส่งเสริมสุขภาพ การปอูงกันโรคกลุ่มเปาูหมาย ประกอบด้วย ทัว่ถึง กันโรคการฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

การฟืน้ฟสูมรรถภาพ และการ -เด็กแรกเกิด-5 ป ีอายุ 6-24 ปี และการรักษาพยาบาลระดับ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิ อายุ 25 ปขีึ้นไป ปฐมภมูิท าใหคุ้ณภาพชีวิตของ

ทีจ่ าเปน็ต่อสุขภาพและการ - ส ารวจกลุ่มเปาูหมาย เยี่ยม- ประชากรในเขตเทศบาลดีขึ้น

ด ารงชีวิต บา้นใหบ้ริการดูแลสร้างเสริม - กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ
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- เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มแม่และ สุขภาพและปอูงกันควบคุมโรค กลุ่มผู้พกิาร กลุ่มผู้ประกอบ

เด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พกิาร ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ อาชีพทีม่ีความเส่ียง และกลุ่ม

 และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ - จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ผู้ปวุยโรคเร้ือรังในพืน้ทีไ่ด้รับ

ทีม่ีความเส่ียงและกลุ่มผู้ปวุย ตรวจคัดกรอง ด าเนินการ การดูแลอย่างใกล้ชิดตามสภาพ

โรคเร้ือรังทีอ่ยู่ในพืน้ทีส่ามารถ ปอูงกันควบคุมโรค การฟืน้ฟู ปญัหาและความต้องการอย่าง

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ สมรรถภาพใหแ้ก่ประชาชน มีคุณภาพ

อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเปาูหมาย -กลุ่มประชาชนหรือองค์กร

- เพือ่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้ - จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับงบ

จ่ายใหก้ลุ่มประชาชนในพืน้ที่ ประชุม ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ ประมาณสนับสนุนการจัดท า

จัดท ากิจกรรมเพือ่การสร้าง รณรงค์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ

เสริมสุขภาพ ปอูงกันและควบคุมโรค การปอูงกันโรคหรือการฟืน้ฟู

- เพือ่การสร้างเสริมสุขภาพ -สนับสนุนงบประมาณใหก้ลุ่ม สภาพใหก้ับประชาชนในพืน้ที่

การปอูงกันโรคหรือการฟืน้ฟู ประชากรในพืน้ทีม่ีส่วนร่วมใน เปน็การสนับสนุนกระบวนการ

สมรรถภาพใหแ้ก่ประชาชน การจัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ มีส่วนร่วมของประชาชนใน

ในพืน้ที่ ส่งเสริมสุขภาพ การปอูงกันโรค ทอ้งถิ่น

และการฟืน้ฟสูมรรถภาพตาม

ความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที่

28,946,000 30,046,000 31,146,000 32,246,000 รวม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3. พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ

    3.1  แผนงานการศึกษา

1 โครงการปรับปรุง- - เพือ่ใหค้รูมีความรู้ ความเข้าใจ- จัดประชุมปฏบิติัการจัดท า 100,000     100,000     100,000     100,000     - โรงเรียนในสังกัด - ครูสามารถจัดท าหลักสูตร กองการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดท าหลักสูตร หลักสูตร จ านวน 40 คน        (เงินอุดหนุนทัว่ไป) เทศบาลเมืองลพบรีุ แผนการสอนได้อย่างถูกต้อง งานนิเทศการศึกษา

สถานศึกษาได้ (8 กลุ่มสาระฯ และ 1 มีการปรับปรุงหลัก- และเหมาะสม

- เพือ่ใหค้รูมีความรู้ความ กิจกรรม) สูตรสถานศึกษาทกุป-ี ครูพฒันาตนเองสามารถจัด

สามารถจัดท าแผนการสอนได้ ทัง้ 5 โรงเรียน การเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ

สาธิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการพฒันาส่ือการ - เพือ่ใหโ้รงเรียนในสังกัด - โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 140,000     140,000     140,000     140,000     - มีส่ือการเรียนการ - ครู ชุมชน นักเรียน ร่วมกัน กองการศึกษา

เรียนการสอน โดยการ เทศบาลเมืองลพบรีุ มีส่ือ เมืองลพบรีุมีส่ือการเรียน        (เงินอุดหนุนทัว่ไป) สอนทีดี่ประกอบการในการพฒันาส่ือการเรียน งานนิเทศการศึกษา

มีส่วนร่วมของครู ชุมชน การเรียนการสอนทีดี่และ การสอนทีเ่กิดจากการมี เรียนการสอนใหแ้ก่ การสอน

นักเรียน เหมาะสม ส่วนร่วมของครู ชุมชน นักเรียนทัง้ 5 

นักเรียน โรงเรียน

3 โครงการพฒันาหอ้ง - เพือ่จัดซ้ือหนังสือเข้าหอ้ง - หอ้งสมุดของโรงเรียนมี 500,000     500,000     500,000     500,000     - โรงเรียนเทศบาล - นักเรียนมีความเข้าใจและ กองการศึกษา

สมุดโรงเรียน สมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล หนังสือทีดี่ทนัสมัยใหน้ักเรียน        (เงินอุดหนุนทัว่ไป) ทัง้ 5 โรงเรียนมีหอ้ง ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้มากขึ้น งานนิเทศการศึกษา

เมืองลพบรีุ ได้อ่านเพิม่มากขึ้นและ สมุดทีดี่และนักเรียน

หลากหลาย สามารถเรียนรู้จาก
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แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง

หลากหลาย ร้อยละ 

70 ของนักเรียน

4 โครงการพฒันาแหล่ง - พฒันาแหล่งเรียนรู้ของ - เพือ่ใหโ้รงเรียนเทศบาล 250,000     250,000     250,000     250,000     - นักเรียนในโรงเรียน- นักเรียนมีความเข้าใจและ กองการศึกษา

เรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองลพบรีุ        (เงินอุดหนุนทัว่ไป) สังกัดเทศบาล ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา

เทศบาล เมืองลพบรีุ มีแหล่งเรียนรู้เพิม่มากขึ้น สามารถเรียนรู้จาก มากขึ้น

และหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง

หลากหลายร้อยละ

70

5 โครงการจัดนิทรรศการ -เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนและครู - จัดแสดงผลงานของนักเรียน 180,000     180,000     180,000     180,000     -นักเรียนและ - สร้างวิสัยทศัน์การเรียนรู้เชิง กองการศึกษา

แสดงผลงานการจัดการ มีโอกาสแสดงผลงานทาง ครู และโรงเรียน            (งบเทศบาล) พนักงานครูเข้าร่วม วิชาการใหก้ับนักเรียนและครู งานนิเทศการศึกษา

ศึกษา วิชาการ แสดงผลงานทาง - นักเรียนและครูได้พฒันา

- เพือ่แสดงศักยภาพการจัด วิชาการร้อยละ 60 ผลงานทางวิชาการของ

การศึกษาของโรงเรียนสังกัด ตนเองใหม้ีคุณภาพยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองลพบรีุ

6 โครงการอบรมสัมมนา - เพือ่เพิม่พนูความรู้และ - จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ 700,000     700,000     700,000     700,000     -พนักงานครูเทศบาล- ครูได้รับการพฒันาศักยภาพ กองการศึกษา

และศึกษาดูงานบคุลากร ประสบการณ์ใหก้ับครู และศึกษาดูงานใหแ้ก่บคุลากร            (งบเทศบาล) โรงเรียนสังกัด และมวีิสัยทศันใ์นการพฒันาการ งานนิเทศการศึกษา

ทางการศึกษา - เพือ่กระตุ้นใหค้รูได้พฒันา ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล เทศบาลเมืองลพบรีุ เรียนการสอนใหม้ปีระสิทธิภาพ
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ตนเองเชิงบรูณาการ รู้จัก เมืองลพบรีุ มีความรู้เพิม่พนูและยิ่งขึ้น

แก้ปญัหา ร่วมคิดร่วมท า ประสบ-การณ์ และ

มีวิสัยทศัน์การจัดการเรียน มีความพงึพอใจ

การสอนใหม้ีคุณภาพ ร้อยละ 85

7 โครงการมอบวุฒิบตัร - เพือ่แสดงความยินดีแก่  - จัดพธิีมอบวุฒิบตัรใหแ้ก่ 50,000       50,000       50,000       50,000       - นักเรียนทีส่ าเร็จ - นักเรียนทีจ่บการศึกษามี กองการศึกษา

และประกาศนียบตัร นกัเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ            (งบเทศบาล) การศึกษาช่วงชั้นที่ ความพยายามทีจ่ะศึกษาต่อ งานโรงเรียน

อนุบาลและนักเรียนทีส่ าเร็จ อนุบาลและนักเรียนทีส่ าเร็จ 2 ช่วงชั้นที ่3 และ ในระดับทีสู่งขึ้น

การศึกษาช่วงชั้นที ่2 ช่วงชั้นที่ การศึกษาช่วงชั้นที ่2 ช่วงชั้นที่ ช่วงชั้นที ่4 ร้อยละ -ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

3 และช่วงชั้นที ่4 ของโรงเรียน 3 และช่วงชั้นที ่4 ของโรงเรียน 95 และรับทราบถึงความก้าวหน้า

ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบรีุ ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบรีุ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

-เพือ่ประชาสัมพนัธ์การจัดการ สังกัดเทศบาลเมืองลพบรีุ

ศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน

- ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบาย

และความก้าวหน้าในด้านการ

จัดการศึกษา

8 โครงการจัดการศึกษา -เพือ่ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครอง - ใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ 3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   - โรงเรียนสังกัด - เทศบาลใช้โรงเรียนเปน็ฐาน กองการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน ส่วนทอ้งถิ่นทีม่ีโรงเรียนใน พฒันาทอ้งถิ่นด้วยการจัดการ         (เงินอุดหนุนทัว่ไป) เทศบาลเมืองลพบรีุ ในการพฒันาทอ้งถิ่นด้วยการ งานโรงเรียน

ในการพฒันาทอ้งถิ่น สังกัดด าเนินการบริหารโดย ศึกษาตลอดชีวิตทัง้การศึกษา จัดการศึกษาโดยใช้ จัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้
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(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

(SBMLD) ใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ ในระบบ การศึกษานอกระบบ โรงเรียนเปน็ฐานใน แก่เด็กเยาวชนและประชาชน

พฒันาทอ้งถิ่น และการศึกษาตามอัธยาศัย การพฒันาทอ้งถิ่น ในทอ้งถิ่นได้มีโอกาสในการ

โดยมุง่เน้นใหเ้ด็กเยาวชนและ (SBMLD) พฒันาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศ

ประชาชนในทอ้งถิ่นได้มีโอกาส และน าความเปน็เลิศนัน้ไปใช้

ในการพฒันาศักยภาพสู่ความ ในการประกอบอาชีพได้

เปน็เลิศตามอัจฉริยภาพของ

แต่ละบคุคล

9 โครงการสนับสนุนค่า- - เพือ่เปน็การสนับสนุนค่าใช้ - สนับสนุนงบประมาณในการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 -นักเรียนต้ังแต่ระดับ- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

ใช้จ่ายในการจัดการ จ่ายในการเรียนการสอน จัดการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียน            (เงินอุดหนุนทัว่ไป) อนุบาลจนจบมัธยม เมืองลพบรีุมีงบประมาณใน งานโรงเรียน

ศึกษาต้ังแต่ระดับ นักเรียน ต้ังแต่ระดับอนุบาล ในสังกัดเทศบาลต้ังแต่ระดับ ศึกษาปทีี ่6 ของ การพฒันาการเรียนการสอน

อนุบาลจนจบการศึกษา จนจบมัธยมศึกษาปทีี ่6 อนุบาลจนจบมัธยมศึกษาปทีี่ โรงเรียนในสังกัด และนักเรียนสามารถเรียนโดย

ขั้นพืน้ฐาน ใหม้ีคุณภาพ โดยใช้ตามหลัก- 6 เช่น เทศบาลเมืองลพบรีุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน

เกณฑ์การจัดสรรเงินและวิธี - ค่าวัสดุการศึกษา สามารถเรียนโดย เปน็การแบง่เบาภาระของ

การเบกิจ่ายเงินงบประมาณ - ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเปน็ ผู้ปกครอง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน -ค่าเส้ือผ้านักเรียน การแบง่เบาภาระ

การจัดการศึกษาของกรม - ค่าหนังสือเรียน ของผู้ปกครอง

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น - ค่าพฒันาผู้เรียนในการจัด

กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้า-

ค่ายภาษาต่างประเทศ  ค่าย-

วิทยาศาสตร์กิจกรรมอยู่ค่าย-
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พกัแรมลูกเสือ ยุวกาชาดและ

เนตรนารี กิจกรรมการเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

และการแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียน

10 โครงการอาหารกลางวัน - เพือ่ใหน้ักเรียนได้รับประทาน - นักเรียนระดับก่อนประถม 9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   -นักเรียนต้ังแต่ระดับ- นักเรียนระดับก่อนประถม กองการศึกษา

นักเรียน อาหารกลางวันทีม่ีคุณภาพ ศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษา           (เงินอุดหนุนทัว่ไป) อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษา งานโรงเรียน

ทกุวันทกุคน ปทีี ่1-6 และศูนย์พฒันาเด็ก ศึกษาปทีี ่6 ของ ปทีี ่1-6 ได้รับประทานอาหาร

- เพือ่ใหน้ักเรียนมีน้ าหนักและ เล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบรีุ โรงเรียนในสังกัด ครบถ้วนทกุคน

ส่วนสูงตามเกณฑ์ (ภาวะ- และโรงเรียนสังกัดสพฐ.ลพ.1 เทศบาลเมืองลพบรีุ - นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

โภชนาการปกติ) ทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบรีุ และเด็กเล็กในศูนย์ แข็งแรงสมบรูณ์

ได้รับประทานอาหารกลางวัน พฒันาเด็กเล็ก - นักเรียนมีสุขนิสัยทีดี่ในการ

ครบถ้วนทกุคน เทศบาลมีอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน

กลางวันรับประทาน

ครบถ้วนถูกต้อง

11 โครงการอาหารเสริม - เพือ่พฒันาร่างกายของ - นักเรียนระดับก่อนประถม 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 -นักเรียนต้ังแต่ระดับ- นักเรียนและเด็กศูนย์พฒันา กองการศึกษา

(นม) โรงเรียน นักเรียนใหม้ีสุขภาพพลานามัย ศึกษาและระดับชั้นประถม           (เงินอุดหนุนทัว่ไป) อนุบาลถึงชั้นประถมเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง งานโรงเรียน

ทีส่มบรูณ์แข็งแรงมีน้ าหนัก ศึกษาปทีี ่1-6 และศูนย์พฒันา ศึกษาปทีี ่6 ของ ลพบรีุได้ด่ืมนมทีม่ีคุณภาพ
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ส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์ เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวง และโรงเรียนสังกัดสังกัด เทศบาลเมืองลพบรีุ,

สาธารณสุข สพฐ.ลพ.1 อยู่ในเขตเทศบาล โรงเรียนเมืองใหม่ฯ

-เพือ่เปน็การปลูกฝังการด่ืมนม เมืองลพบรีุได้ด่ืมนมทีม่ีคุณภาพ และศูนย์พฒันา

ในเด็กและเยาวชนใหพ้ฒันา ตามเกณฑ์การจัดซ้ือนมพร้อม เด็กเล็กเทศบาล

ร่างกายและสติปญัญา ด่ืมในโครงการอาหารเสริม ได้ด่ืมนมทีม่ีคุณภาพ

(นม) โรงเรียนอย่างน้อย ตามเกณฑ์ทกุคน

200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน

12 โครงการพฒันาประสิทธิ- - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุง - พนักงานครูได้รับ -บคุลากร พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา

ภาพบคุลากร บริหารจัดการด้านบคุลากร พฒันาและจัดหาบคุลากร บริการด้านสวัสดิการได้รับการพฒันาใหม้ีประสิทธ-ิ งานโรงเรียน

ทางการศึกษา ด้านการศึกษา เช่น ต่างๆ และมีความ ภาพยิ่งขึ้น ได้รับการบริการ

- เพือ่ปรับปรุงและพฒันา 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 102,950,000    109,127,000    115,600,000    122,615,000    พงึพอใจร้อยละ 80 ด้านสวัสดิการอย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพบคุลากร ค่าวิทยฐานะ พนักงานครู            (เงินอุดหนุนทัว่ไป)

พนักงานครูเทศบาล เทศบาล

2. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยา- 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   

บาล ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบา้น            (เงินอุดหนุนทัว่ไป)

3. ค่าพฒันาข้าราชการครู 615,000     615,000     615,000     615,000     

และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก            (เงินอุดหนุนทัว่ไป)
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13 โครงการส่งเสริมกีฬาและ- เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน-จัดกิจกรรมออกก าลังกายและ 50,000       50,000       50,000       50,000       - เด็ก เยาวชนและ  - เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

กิจกรรมนันทนาการ มีสุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง นันทนาการแก่เด็กและเยาวชน                        (งบเทศบาล,รายได้สถานศึกษา) ประชาชนร่วม ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพ งานกีฬาและ

สมบรูณ์ - จัดส่งนักกีฬาในสังกัดเข้า กิจกรรมพฒันา ร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์ นันทนาการ

- เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและ ร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ สุขภาพ จ านวน - เด็ก เยาวชนและประชาชน

ประชาชนออกก าลังกายอย่าง 500 คน ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์

ถูกวิธี

14 โครงการส่งเสริมและ - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนมี - จัดอบรมหรือจัดการแข่งขัน 100,000     100,000     100,000     100,000     - เด็ก เยาวชนและ -เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

พฒันากีฬาเด็ก เยาวชน น้ าใจนกักฬีา สร้างความสามคัคี กีฬาประเภทต่างๆ ใหแ้ก่เด็ก            (งบเทศบาล) ประชาชนได้ร่วม มีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ งานกีฬาและ

และประชาชน และรู้จักใช้เวลาว่าง ใหเ้กิด เยาวชนและประชาชน เช่น กิจกรรมประเภท -เด็ก เยาวชนและประชาชน นันทนาการ

ประโยชน์ ฟตุบอล วอลเลย์บอล เซปกั- ต่างๆ จ านวน มีทกัษะด้านการกีฬาสูงขึ้น 

 -เพือ่ส่งเสริมทกัษะด้านกีฬา ตะกร้อ ตะกร้อลอดหว่ง ฯ 500 คน และรู้จักใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

15 โครงการส่งนักเรียนเข้า - เพือ่พฒันาพืน้ฐานด้านกีฬาให้- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล 700,000     700,000     700,000     700,000     - นักเรียน ตัวแทน - นักเรียนมีความรู้และทกัษะ กองการศึกษา

ร่วมการแข่งขันกีฬา แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียน เมืองลพบรีุเข้าร่วมแข่งขันกีฬา            (งบเทศบาล) นักกีฬาเทศบาลได้ ด้านกีฬามากขึ้น งานกีฬาและ

นักเรียนองค์กรปกครอง เทศบาลเมืองลพบรีุ นักเรียนองค์กรปกครองส่วน เข้าร่วมการแข่งขัน - นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียง นันทนาการ

ส่วนทอ้งถิ่น - เพือ่แสดงศักยภาพของ ทอ้งถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียน กีฬาฯ จ านวน ใหแ้ก่เทศบาล

นักเรียนและสร้างชื่อเสียงให้ ระดับจังหวัด ระดับภาคและ 150 คน

แก่เทศบาล ระดับประเทศ
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- เพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐานด้าน

กีฬาใหแ้ก่นักเรียน

16 โครงการจัดกิจกรรม - เพือ่พฒันาเยาวชนใหม้ีจิต - จัดกิจกรรมเนือ่งในวันเยาวชน 10,000       10,000       10,000       10,000       - เยาวชนได้ร่วม - เยาวชน ประชาชน และ กองการศึกษา

เนือ่งในวันเยาวชน ส านึกในการพฒันาตนเอง แหง่ชาติ        (รายได้สถานศึกษา) กิจกรรม จ านวน หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการ งานกิจกรรมเด็ก

แหง่ชาติ - เพือ่กระตุ้นใหสั้งคมเหน็ 500 คน พฒันาเด็กและเยาวชนได้ร่วม และเยาวชน

ความส าคัญของเยาวชน จัดกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์

ต่อสังคม

17 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ - เพือ่ใหเ้ด็กได้แสดงออกถึง - จัดงานวันเด็กใหแ้ก่เด็กและ 300,000     300,000     300,000     300,000     -เด็กเข้าร่วมโครงการ- เด็กและเยาวชนได้รับความ กองการศึกษา

ความสามารถและสนุกสนาน เยาวชนทัง้ในและนอกสถาน            (งบเทศบาล) มีความพงึพอใจต่อ สนุกสนานร่ืนเริง งานกิจกรรมเด็ก

- เพือ่ใหห้น่วยงานองค์กรต่างๆ ศึกษาในเขตเทศบาล กิจกรรมการจัดงาน - หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และเยาวชน

เหน็ความส าคัญของเด็กและ ในภาพรวมร้อยละ เหน็ความส าคัญของเด็กและ

เยาวชน 85 เยาวชน

18 โครงการก่อสร้าง -เพือ่จัดหาสถานทีแ่ละก่อสร้าง - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - โรงเรียนและศูนย์ - อาคาร สถานทีข่องโรงเรียน กองการศึกษา

ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร อาคารสถานทีแ่ละจัดซ้ือทีดิ่น            (งบเทศบาล) พฒันาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลและศูนย์พฒันาเด็ก งานโรงเรียน

โรงเรียนและศูนย์พฒันา สถานทีข่องโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลและศูนย์ เทศบาลเมืองลพบรีุ เล็กในสังกัดเทศบาลมีความ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดพฒันาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล มีอาคารสถานที่ เหมาะสมกับการปฏบิติังาน

เมืองลพบรีุ เทศบาลเมืองลพบรีุใหส้ามารถ เมืองลพบรีุ เพยีงพอแก่การเรียนและการเรียนการสอน
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ใช้งานได้ดีและมีความเหมาะ- การสอน

สมกับการปฏบิติังานและ

การเรียนการสอน

19 โครงการก่อสร้างพืน้ -เพือ่จัดหาสถานทีแ่ละก่อสร้าง - ก่อสร้างพืน้พร้อมวางทอ่ 600,000     -            -            -            - ไม่มีปญัหาน้ า - นักเรียนได้รับความสะดวก กองการศึกษา

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์ ทว่มขัง - ปญัหาน้ าทว่มขังลดลง งานโรงเรียน

หน้าอาคารเรียน 6 สถานทีข่องโรงเรียนใหส้ามารถ กลาง 0.60 เมตร และท าการ

โรงเรียนเทศบาล 3 ใช้งานได้ดีและมีความเหมาะ- ก่อสร้างบอ่พกัรับน้ า จ านวน 7

(ระบบสาธิตเทศบาล- สมกับการปฏบิติังานและ บอ่ หน้าอาคารเรียน 6

เมืองลพบรีุ) การเรียนการสอน

20 ก่อสร้างโรงอาหาร โรง- - เพือ่จัดหาอาคารสถานที่ - ก่อสร้างโรงอาหารชั้นเดียว 4,900,000   -            -            -            - โรงอาหารชั้นเดียว - มีโรงอาหารส าหรับ กองการศึกษา

เรียนเทศบาล 4 (ระบบ ในการรับประทานอาหาร ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 1 อาคาร รับประทานอาหารใหแ้ก่ งานโรงเรียน

สาธติเทศบาลเมืองลพบุรี) ใหแ้ก่นักเรียนและบคุลากร 30.00 เมตร มุงด้วยหลังคา นักเรียนและบคุลากรทางการ-

ทางการศึกษา เหล็กรีดลอน (Metal Sheet) ศึกษา

เคลือบอลูซิงค์

21 ก่อสร้างอาคารพกัอาศัย - เพือ่จัดระบบบา้นพกัพนักงาน - ก่อสร้างอาคารพกัอาศัย 4,800,000   -            -            -            - อาคารพกัอาศัย - มีอาคารทีพ่กัอาศัยใหแ้ก่ กองการศึกษา

พนักงานครู คสล. 2 ชั้น เทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พนักงานครู คสล. 2 ชั้น พนักงานครู 1 อาคาร พนักงานครูและบคุลากรทาง งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 4 - เพือ่พนักงานเทศบาลสามารถ โรงเรียนเทศบาล 4  ขนาด การศึกษา
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(ระบบสาธิตเทศบาล เดินทางไปปฏบิติังานได้อย่าง กว้าง 7.50 ม. ยาว 30.00 ม.

เมืองลพบรีุ) สะดวกและรวดเร็ว

22 โครงการจัดซ้ือ จัดหา - เพือ่ใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   - โรงเรียนและศูนย์ - การปฏบิติังานของเทศบาล กองการศึกษา

วัสดุ อปุกรณ์และครุภณัฑ์ เพยีงพอในการปฏบิติังาน และครุภณัฑ์ตามความจ าเปน็               (งบเทศบาล,รายได้ของสถานศึกษา,เฉพาะกิจ) พฒันาเด็กเล็กสังกัด มีความรวดเร็วและมีประสิทธ-ิ งานโรงเรียน

ของโรงเรียนเทศบาล และเหมาะสมกับการปฏบิติังาน เทศบาลเมืองลพบรีุ ภาพและมีส่ือการเรียนการ

และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีวัสดุอุปกรณ์และ สอนทีท่นัสมัย

ในสังกัดเทศบาลเมือง ครุภณัฑ์เพยีงพอแก่

ลพบรีุ การเรียนการสอน

181,145,000 177,022,000 183,495,000 190,510,000 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3. เสริมสร้างความมัน่คงและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

4. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

    4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 โครงการปกปอูงและ - เพือ่ใหป้ระชาชนและองค์กร - จัดกิจกรรมงานวันส าคัญของ 800,000     800,000     800,000     800,000     - สร้างความส าคัญ - ประชาชนทกุสาขาอาชีพมี ส านักปลัดฯ

เทดิทนูสถาบนัชาติ ภาครัฐ เอกชนเหน็ความส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์            (งบเทศบาล) ของสถาบนัชาติ โอกาสแสดงความจงรักภกัดี งานรักษาความสงบฯ

ศาสนา พระมหากษตัริย์ ของสถาบนัชาติ ศาสนา -จัดกิจกรรมปกปอูงและเทดิทนู ศาสนา พระมหา- ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา

พระมหากษตัริย์ สถาบนัชาติ ศาสนา กษตัริย์ พระมหากษตัริย์

พระมหากษตัริย์

รวม
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2 โครงการจัดงานรัฐพธิี - เพือ่เปน็การเทดิพระเกียรติ - จัดงานรัฐพธิี ในวันส าคัญ 500,000     500,000     500,000     500,000     -จ านวนผู้เข้าร่วม - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัดฯ

พระบรูพมหากษตัริย์ไทย ของชาติ ศาสนา และ            (งบเทศบาล) กิจกรรมคร้ังละไม่ เทศบาล ทีป่รึกษาฯ เลขาฯ งานรัฐพธิี

- เพือ่แสดงถึงความจงรักภกัดี พระมหากษตัริย์ น้อยกว่า 300 คน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ

ต่อสถาบนัชาติ ศาสนาและ - จัดกิจกรรมเพือ่ถวายความ ประชาชนได้น้อมถวายความ

พระมหากษตัริย์ อาลัยหรือถวายเปน็พระราช- จงรักภกัดีร่วมปกปูองและ

กุศลแด่พระบาทสมเด็จ เทดิทนูสถาบนัหลักของชาติ

พระปรมินทรมหาภมูิพล- ให้ธ ารงอยู่เปน็ศูนย์รวมจิตใจ

อดุลยเดช น ามาซ่ึงความรักและสามัคคี

- จัดเตรียมพธิีรับเสด็จพระ ของตนในชาติสืบไป

บรมวงศ์ศานุวงศ์

3 โครงการท าบญุเมือง - เพือ่ท าบญุถวายเปน็พระราช- - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 200,000     200,000     200,000     200,000     - ประชาชนยึดหลัก - ประชาชนส านึกในพระมหา ส านักปลัดฯ

ลพบรีุ กุศลแด่พระบรูพมหากษตัริย์ และประชาชนทัว่ไป ร่วมกัน            (งบเทศบาล) ธรรมทางพระพทุธ กรุณาธิคุณต่อแผ่นดิน งานธุรการ

ไทย จัดท าพธิีกรรมทางศาสนาเพือ่ ศาสนาในการด ารง  เกิดความรัก ความสามัคคี

- เพือ่ฟืน้ฟสูภาพจิตใจ สร้าง ท าบญุเมืองลพบรีุ ชีวิตและเปน็เคร่ือง และสร้างความสมานฉันทใ์น

ความเชื่อมัน่ด้วยการยึดหลัก ยึดเหนีย่วจิตใจ หมูค่ณะเมือ่ยามเดือดร้อนร่วม

ทางพระพทุธศาสนาสร้างจิตใจ แรงร่วมใจกันอย่างต่อเนือ่ง

ใหเ้ข้มแข็งของประชาชนใน -ประชาชนในจังหวัดลพบรีุ

พืน้ทีอ่ าเภอเมืองลพบรีุ มีขวัญก าลังใจทีไ่ด้รับการ

- เพือ่สืบสานวัฒนธรรมและ ฟืน้ฟสูภาพจิตใจใหเ้ข้มแข็ง
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พธิีกรรมทางศาสนาอันเปน็ที่ - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ยึดเหนีย่วจิตใจของชนชาวพทุธ บรูณาการร่วมกันในการ

สร้างสรรค์สร้างความสามัคคี

4 โครงการวันเทศบาล - เพือ่ใหเ้หน็ความส าคัญและ - ท าบญุเล้ียงพระ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   - สร้างความสามัคคี - คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ส านักปลัดฯ

ทราบประวัติความเปน็มาใน - จัดกิจกรรมการพฒันาส่ิงแวด-            (งบเทศบาล) และการมีส่วนร่วม พนักงานลูกจ้าง ส่วนราชการ งานธุรการ

การจัดต้ังเทศบาล ล้อมและท าความสะอาดอาคาร ในการปฏบิติังาน ต่างๆ และประชาชน ได้

- เพือ่ใหผู้้บริหาร พนักงาน สถานที่ ส านึกถึงความเสียสละ และ

ลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ และ - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬา ความรับผิดชอบในการพฒันา

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ เชื่อมความสัมพนัธ์สามัคคี ทอ้งถิ่นใหเ้จริญก้าวหน้า

จัดกิจกรรมทีเ่ทศบาลจัดขึ้น ระหว่างหน่วยงานภายในและ - เทศบาลและประชาชนมี

- เพือ่ใหก้ารแข่งขันกีฬาเปน็ ภายนอก ความสัมพนัธ์ทีดี่ขึ้นรู้จักสิทธิ

ส่ือสร้างความสามัคคีของ - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬา และหน้าทีข่องตนเองมากขึ้น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน ระดับเทศบาลในจังหวัดลพบรีุ - ท าใหเ้กิดความสามัคคี

จังหวัดลพบรีุ -เพือ่ส่งเสริมนโยบายของ ระหว่างคณะผู้บริหารสมาชิกฯ

-เพือ่พบปะแลกเปล่ียนประสบ- รัฐบาลในการส่งเสริมหนว่ยงาน พนักงานลูกจ้าง ชุมชน และ

การณ์และสร้างสัมพนัธ์ไมตรี ประชาชนใช้เวลาว่างใหเ้กิด ประชาชน

ความร่วมมือระหว่างองค์กร ประโยชน์

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัด

ลพบรีุ
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5 โครงการจัดท าส่ือ - เพือ่เพิม่ช่องทางในการให้ - ติดต้ังทวีีดิจิตอลจอยักษ์ 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   - ใหป้ระชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการฯ

ประชาสัมพนัธ์เทศบาล บริการข้อมูลข่าวสารแก่ บริเวณทีม่ีชุมชนหนาแน่น            (งบเทศบาล) ข้อมูลข่าวสารของ ของเทศบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น งานบริการข้อมูลฯ

เมืองลพบรีุ ประชาชน - ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์ เทศบาลได้รวดเร็ว - จ านวนนักทอ่งเทีย่วมา

- เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล LED ภายในเขตเทศบาล ยิ่งขึ้น เทีย่วงานจังหวัดลพบรีุมาก

ข่าวสารของเทศบาลได้รวดเร็ว - ติดต้ังอุปกรณ์เสียงตามสาย ยิ่งขึ้น

ยิ่งขึ้น ระบบไร้สายในเขตเทศบาล - สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

-เพือ่เพิม่ช่องทางการเผยแพร่ - จัดท าวารสาร,หนังสือพมิพ์ ทอ่งเทีย่วของจังหวัดลพบรีุ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการ เทศบาล แบบบรูณาการ

ทอ่งเทีย่วของจังหวัดลพบรีุ - ติดต้ังตู้ประชาสัมพนัธ์

- เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว อัตโนมัติฯ

ของจังหวัดลพบรีุ - จัดท าเอกสาร ปาูย แผ่นพบั

แผ่นปลิวประชาสัมพนัธ์การจัด

กิจกรรมการทอ่งเทีย่วของ

จังหวัดลพบรีุ เช่น การจัดงาน

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์-

มหาราช 

6 โครงการอบรมสัมมนา - เพือ่ใหผู้้บริหาร สมาชิกสภา- - จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   -บคุลากรของ - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัดฯ

และศึกษาดูงาน เทศบาล ทีป่รึกษานายกเทศ ดูงานในประเทศและ            (งบเทศบาล) เทศบาลมีความรู้ และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี งานการเจ้าหน้าที่

ในประเทศและ มนตรี เลขานุการนายกเทศ ต่างประเทศใหแ้ก่ผู้บริหาร ความเข้าใจในเร่ือง เลขานุการนายกเทศมนตรี

ต่างประเทศ มนตรีและพนักงานเทศบาลได้ เทศบาล ทีเ่ข้ารับการอบรม พนักงานและลูกจ้างมีวิสัยทศัน์
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รับความรู้ประสบการณ์น ามา - สมาชิกสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ เพิ่มขึ้นและสามารถน าประสบ-

ปรับใช้พฒันาทอ้งถิ่นของตน - ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 80 การณ์ทีไ่ด้รับมาปรับใช้ในการ

- เลขานุการนายกเทศมนตรี พฒันาทอ้งถิ่นใหดี้ยิ่งขึ้น

- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

7 โครงการเลือกต้ัง - เพือ่จัดการเลือกต้ังนายก- -จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 1,500,000   1,500,000   -            -            - มีผู้มาใช้สิทธิ - การเลือกต้ังนายกเทศมนตรี ส านักปลัดฯ

นายกเทศมนตรีและ เทศมนตรีและสมาชิกสภา- และสมาชิกสภาเทศบาลให้            (งบเทศบาล) เลือกต้ังไม่น้อยกว่า และสมาชิกสภาเทศบาลเปน็ไป

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล เปน็ไปตามระเบยีบ กฎหมาย ร้อยละ 50 ของ ด้วยความเรียบร้อย

- เพือ่เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ทีใ่ช้ และข้อส่ังการต่างๆ ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง - ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ในการเลือกต้ัง ประชาธิปไตย

-เพือ่เตรียมบคุลากรและเตรียม

ความพร้อมในการรองรับ

ภารกิจการด าเนินการเลือกต้ัง

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร -ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและ 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   -มีอาคารและสถาน- - อาคารส านักงานเทศบาล ส านักปลัดฯ

อาคารสถานทีต่่างๆ สถานทีเ่ทศบาลเมืองลพบรีุให้ ต่อเติม อาคารส านักงาน-            (งบเทศบาล) ทีเ่พยีงพอและ มีความเหมาะสมและปลอดภยั

ของเทศบาลเมือง- เหมาะสมกับการปฏบิติังาน เทศบาลเมืองลพบรีุ เหมาะสมส าหรับ ส าหรับการปฏบิติังาน

ลพบรีุ - เพือ่ปอูงกันทรัพย์สินของ -กอ่สร้างปรับปรุงอาคารประกอบ การปฏบิติังาน -ปอูงกันทรัพย์สินของเทศบาล

เทศบาลไม่ใหเ้สียหาย - ก่อสร้างโดมหลังคาโค้ง - ประชาชนได้รับ เสียหาย

- เพือ่ใหส้ถานทีป่ฏบิติังาน - ปรับปรุงภมูิทศัน์ในบริเวณ ความสะดวกในการ - สถานทีป่ฏบิติังานเพยีงพอ

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน ส านักงาน บริการเพิม่ขึ้น ต่อการเพิม่ขึ้นของภารกิจ

- ปรับปรุงศาลาประชาคม ฯลฯ - ทีจ่อดรถเพยีงพอส าหรับ
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- ปรับปรุงหอ้งสุขาฯ ประชาชนทีม่าติดต่อราชการ

- ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ และเจ้าหน้าทีท่ีม่าปฏบิติังาน

ประชาชนและบริเวณภายใน - ประชาชนได้รับความสะดวก

หอ้งปฏบิติังานของส านักงาน ในการรับบริการของเทศบาล

- ก่อสร้างโรงจอดรถ - สภาพภมูิทศัน์มีความสะอาด

-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารงาน สวยงาม

ปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ศูนย์วิชาเยนทร์และศูนย์

สราญรมย์

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ

อาคารประกอบศูนย์บริการ

สาธารณสุข

- ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร(เทศบาลเมืองลพบรีุ)

 และบริเวณโดยรอบ

- ปรับปรุงผิวถนนภายใน

ส านักงานประปาทา่หนิ

-ปรับปรุงส านกังานประปาทา่หนิ

-กอ่สร้างปรับปรุงถนนทอ่ระบาย-

น้ าภายในบริเวณส านกังาน

ฯลฯ
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9 โครงการก่อสร้างติดต้ัง - เพือ่ปรับปรุงระบบไฟฟาู - ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟาู 460,000     -            -            -            - ระบบไฟฟาูและ - ระบบไฟฟาูภายในแสงสว่าง ส านักปลัดฯ

ระบบไฟฟาูและอุปกรณ์/ แสงสว่างภายในส านักงาน และอุปกรณ์/ไฟฟาูถนนโซล่า (งบเทศบาล)            อุปกรณ์โซล่าเซลล์ ภายในส านักงานดีขึ้น

ไฟฟาูถนนโซล่าเซลล์- - เพือ่ประหยัดค่ากระแสไฟฟาู เซลล์อัจฉริยะ จ านวน 10 ต้น อัจฉริยะ จ านวน - ประหยัดค่ากระแสไฟฟาู

อัจฉริยะ 10 ต้น

10 โครงการปรับปรุงพืน้ - เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา - ร้ือถอนพืน้ปพูรมของเดิมออก 3,575,000   -            -            -            - ประชาชนผู้ใช้ - ศาลาประชาคมได้รับการ ส านักปลัดฯ

และซ่อมแซมฝูาเพดาน ประชาคมเทศบาลเมืองลพบรีุ - ท าการปพูืน้ด้วยหนิแกรนิต (งบเทศบาล) บริการศาลาประ- ปรับปรุงซ่อมแซม

ศาลาประชาคมเทศบาล - เพือ่ปรับปรุงการใหบ้ริการ ขัดมันพร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ชาคมมีความพงึพอ - ประชาชนได้รับความสะดวก

เมืองลพบรีุ ศาลาประชาคม ฝูาเพดานภายในอาคารศาลา ใจร้อยละ 80 และปลอดภยั

- เพือ่เพิม่รายได้จากการใช้ ประชาคมเทศบาลเมืองลพบรีุ - รายได้จากการใช้บริการ

บริการศาลาประชาคม ศาลาประชาคมฯ เพิม่ขึ้น

17,535,000 13,500,000 12,000,000 12,000,000 

    4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการหมูบ่า้นศีล 5 - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ - จัดกิจกรรมโดยใหป้ระชาชน 100,000     100,000     100,000     100,000     - ประชาชนน าหลัก- - เพือ่ยกย่องสรรเสริญพทุธ- กองสวัสดิการฯ

ประชาเปน็สุข ประชาชนรักษาศีล ปฏบิติั ในเขตเทศบาล พนักงานเทศบาล            (งบเทศบาล) ค าสอนทางพระพทุธศาสนิกชน ผู้น าชุมชนทีป่ฏบิติั (แผนชุมชน)

ธรรม ด้วยจิตใจสงบ มีสติ พนักงานครูและลูกจ้างเข้าร่วม ศาสนาไปใช้ในการ ตามหลักธรรม ค าสอนทาง

และน าหลักธรรมค าสอน ปฏบิติัธรรม สวดมนต์ ท าวัตร ด ารงชีวิตได้อย่าง พระพทุธศาสนาไปพฒันา

ทางพทุธศาสนาเปน็เคร่ือง ฟงัธรรมและนัง่สมาธิ มีสติ ครอบครัว ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

น าทางในการด าเนินชีวิตได้ อบอุ่นสังคมสงบสุข ใหเ้ปน็แบบอย่างแก่พทุธศา-

อย่างความสุข ครอบครัวมี สนิกชนทัว่ไป

รวม
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ความอบอุ่น สังคมมีความ -ประชาชนได้น าหลักธรรมทาง

สงบสุข พระพทุธศาสนาไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข

เสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท ์ลดปญัหาความ

ขัดแย้ง สร้างความมัน่คง 

ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ใหก้ับประชาชน

ในประเทศ

2 โครงการเทศบาลพบ - เพือ่เสริมสร้างความสัมพนัธ์ - จัดกิจกรรมเทศบาลพบ 600,000     600,000     600,000     600,000     - จ านวนชุมชนทีเ่ข้า -ได้รับทราบปญัหาทีเ่กิดขึ้นใน กองสวัสดิการฯ

ประชาชน อันดีระหว่างเทศบาลกับ ประชาชนร่วมกับหน่วยงาน            (งบเทศบาล) ร่วมโครงการเทศบาลชุมชนและสามารถด าเนินการ (แผนชุมชน)

ประชาชนในชุมชน ภายในเทศบาลและหน่วยงาน พบประชาชน แก้ไขได้อย่างรวดเร็วตรงกับ

- เพือ่ใหผู้้บริหารของเทศบาล ภายนอกเทศบาลในการให้ ความต้องการของประชาชน

ได้รับทราบปญัหาต่างๆ ทีเ่กิด บริการประชาชนและรับทราบ - ประชาชนได้รับบริการ

ขึ้นในชุมชนอย่างแทจ้ริง ปญัหาข้อเสนอแนะต่างๆ ของ สาธารณะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

-เพื่อใหก้ารบริการแกป่ระชาชน ประชาชน - ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม

เปน็ไปอย่างทัว่ถึงและตรงกับ ในการพฒันาทอ้งถิ่น

ความต้องการของประชาชน

3 โครงการจัดท าเวที -เพือ่จัดท าเวทปีระชาคมในการ -จัดประชุมสัมมนาประชาชน 10,000       10,000       10,000       10,000       -ร้อยละของประชาชน- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสวัสดิการฯ

ประชาคม ร่วมกันแสดงความคิดเหน็เพือ่ หรือชุมชนในเขตเทศบาลใน            (งบเทศบาล) ทีเ่ข้าร่วมโครงการ แสดงความคิดเหน็และการ (แผนชุมชน)



ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ

(KPI) รับผิดชอบ
เปา้หมาย

วางแผนพฒันาและแก้ไขปญัหาการแสดงความคิดเหน็ การให้ มีความพงึพอใจ แก้ไขปญัหาของทอ้งถิ่นตนเอง

ของประชาชน ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อย -ได้รับทราบสภาพปญัหาและ

- เพือ่รับทราบข้อเทจ็จริงและ ปญัหาของประชาชนและชุมชน 85 แนวทางแก้ไขทีม่าจาก

สภาพปญัหาของประชาชน ประชาชนอย่างแทจ้ริง

อย่างแทจ้ริง - ส่งเสริมสนับสนุนความ

-เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการมี เข้มแข็งของชุมชน

ส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาทอ้งถิ่น

710,000      710,000      710,000      710,000      

    4.6 แผนงานการพาณิชย์

1 โครงการวันก่อต้ังประปา -เพือ่ใหเ้หน็ความส าคัญประวัติ - ท าบญุเล้ียงพระ 35,000       35,000       35,000       35,000       - ผู้เข้าร่วมโครงการ -คณะผู้บริหาร,พนกังานเทศบาล กองการประปา

เทศบาลเมืองลพบรีุ ความเปน็มาในการจัดต้ัง - จัดกิจกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อม            (งบเทศบาล) ได้รับความพงึพอใจ และลูกจ้างได้ร าลึกถึงความ

ประปาเทศบาล และท าความสะอาดสถานที่ ในระดับมาก ส าคัญของการประปาเทศบาล

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการ - ภมูิทศัน์ประปาเทศบาล

ประปาเทศบาลเมืองลพบรีุ มีความสะอาด สวยงามยิ่งขึ้น

2 โครงการวันทีร่ะลึกการ - เพือ่ระลึกถึงวันก่อต้ัง - ท าบญุเล้ียงพระ 35,000       35,000       35,000       35,000       - ผู้เข้าร่วมโครงการ - พนักงานและประชาชนได้ สถานธนานุบาล

ก่อต้ังสถานธนานุบาล สถานธนานุบาล - จัดกิจกรรมเพือ่ร าลึกถึงวัน            (งบเทศบาล) ได้รับความพงึพอใจ ทราบถึงวันก่อต้ังสถาน-

ของ อปท. ก่อต้ังสถานธนานุบาล ในระดับมาก ธนานุบาล

70,000       70,000       70,000       70,000       

รวม

รวม



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3. พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่

  - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่3. เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์  สร้างคุณภาพชวีิตและสงัคมทีด่ใีหแ้ก่ประชาชน

    1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 โครงการอดุหนนุงาน - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ - สนบัสนนุการจัดงานแผ่นดิน 230,000     230,000     230,000     230,000     -จ านวนนกัท่องเที่ยว - ท าใหน้กัท่องเที่ยวมาเที่ยว ส านักปลัดฯ

แผ่นดินสมเด็จพระ- จังหวัดลพบรีุ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช          (งบเทศบาล) เพิ่มมากขึน้ งานจังหวัดลพบรีุมากยิง่ขึน้ งานธรุการ

นารายณ์มหาราช - เพื่อสร้างรายได้จากการ ประจ าปขีองจังหวัดลพบรีุ -เป็นการเผยแพร่ประวติัศาสตร์

ท่องเที่ยวใหป้ระชาชน และวัฒนธรรมในสมยัสมเด็จ-

พระนารายณ์มหาราช

2. ยทุธศาสตร์ บริหารจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพ

    1.1  แผนงานการศึกษา

1 โครงการอดุหนนุอาหาร -เพื่อรองรับภารกจิถ่ายโอนตาม - อดุหนนุงบประมาณส าหรับ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 -นกัเรียนต้ังแต่ระดับ - นกัเรียนระดับกอ่นประถม กองการศึกษา

กลางวันนกัเรียน พ.ร.บ.การกระจายอ านาจฯ ค่าอาหารกลางวันส าหรับ อนบุาลถึงชัน้ประถม ศึกษาถึงระดับชัน้ประถมศึกษา งานโรงเรียน

- เพื่อใหน้กัเรียนได้รับประทาน นกัเรียนระดับกอ่นประถม ศึกษาปทีี่ 6 ของ ปทีี่ ๑-๖ ได้รับประทานอาหาร

อาหารกลางวันที่มคุีณภาพทุก ศึกษาถึงระดับชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนอนบุาล ครบถ้วนทุกคน

วันทุกคน ปทีี่ 1-6 ใหแ้กโ่รงเรียนอนบุาล- ลพบรีุ,โรงเรียน - นกัเรียนมสุีขภาพร่างกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี ่(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณและทีผ่่านมา

(KPI)

แบบ ผ. 02



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณและทีผ่่านมา

(KPI)

- เพื่อใหน้กัเรียนมนี้ าหนกัและ ลพบรีุและโรงเรียนเมอืงใหม่ เมอืงใหมฯ่ แข็งแรงสมบรูณ์

ส่วนสูงตามเกณฑ์ (ภาวะ ใหไ้ด้รับประทานอาหารกลางวัน - นกัเรียนมสุีขนสัิยที่ดีในการ

โภชนาการปกติ) ครบถ้วนทุกคน รับประทานอาหารกลางวัน



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4. พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่

  - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่3. เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

2. ยทุธศาสตร์  สร้างคุณภาพชวีิตและสงัคมทีด่ใีหแ้ก่ประชาชน

    1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

1 โครงการจัดท าน้ าหมกั - เพื่อลดปริมาณขยะเปยีกและ - จัดท าน้ าหมกัจุลินทรีย์ (EM) ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ -ลดปริมาณการใช้สาร - ลดปริมาณขยะเปยีก กองสาธารณสุขฯ

จุลินทรีย์ (EM) น าน้ าหมกัจุลินทรีย์ (EM) ไว้ใช้ในการล้างตลาดสด ชุมชน เคมใีนการล้างตลาด - มนี้ าหมกัจุลินทรีย์ (EM) งานรักษาความสะอาด

ที่หมกัจากขยะเปยีกมาใช้ใน ในเขตเทศบาล และบอ่ขยะ ไว้ใช้ ในการล้างตลาดสด

การล้างตลาด - ลดการใช้สารเคมี

- เพื่อลดการใช้สารเคมี

2 โครงการวันลดโลกร้อน -เพื่อใหทุ้กหนว่ยงานทั้งภาครัฐ - จัดกจิกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - ประชาชนร่วมมอื - ทุกหนว่ยงานทั้งภาครัฐ กองสาธารณสุขฯ

(Car Free Day) ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา ร่วมกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง กนัลดโลกร้อนเพื่อ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา งานสุขาภบิาล

ชุมชนประชาชน มจีิตส านกึใน ในวันที่ 22 กนัยายน ของทุกปี ลดปญัหาด้าน ชุมชนประชาชน มจีิตส านกึ อนามัยส่ิงแวดล้อม

การร่วมมอืกนัช่วยลดโลกร้อน ส่ิงแวดล้อม ในการร่วมมอืกนัช่วยลด

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
(KPI)

ส าหรบัโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมอืงลพบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. 06



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของโครงการ) บาท บาท บาท บาท

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
(KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

- เพื่อใหก้ารสุขาภบิาลและ โลกร้อน

ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดลพบรีุ

มคีวามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

สวยงาม

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3. พัฒนาลพบรุีเมอืงสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่

  - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่3. เพ่ิมขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

3. ยทุธศาสตร์ บริหารจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพ

    3.1  แผนงานการศึกษา

1 โครงการแต่งต้ัง - เพื่อใหเ้ปน็ไปตามพระราช- - คณะกรรมการสถานศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - โรงเรียนมคีณะ - ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ กองการศึกษา

คณะกรรมการสถาน บญัญัติระเบยีบบริหารราชการ ขัน้พื้นฐาน ของโรงเรียนใน กรรมการสถานศึกษา พัฒนาการศึกษาของเทศบาล งานโรงเรียน

ศึกษาขัน้พื้นฐานของ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. สังกดัเทศบาลเมอืงลพบรีุ ขัน้พื้นฐานครบถ้วน เมอืงลพบรีุ

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 2546 จ านวน 4 โรงเรียน ตามพระราชบญัญัติ

เมอืงลพบรีุ - เพื่อใหป้ระชาชน,ผู้ปกครอง ระเบยีบบริหาร

มส่ีวนร่วมในการบริหาร ราชการ กระทรวง

จัดการศึกษาของท้องถิน่ ศึกษาธิการ พ.ศ.

2546



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     1.  แผนงานบบริหารงานทัว่ไป 332,600              -                    -                  -                  332,600             

     2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 7,663,560           -                    -                  -                  7,663,560           

     3.  แผนงานสาธารณสุข 41,600               -                    -                  -                  41,600               

     4.  แผนงานเคหะและชุมชน 2,614,000           -                    -                  -                  2,614,000           

     5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,600               -                    -                  -                  75,600               

     6. แผนงานการพาณิชย์ 316,000              -                    -                  -                  316,000             

รวม 11,043,360         -                   -                 -                 11,043,360         

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองลพบุรี



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของครุภณัฑ์) บาท บาท บาท บาท

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 116,000     -        -        -        ส านกัปลัดฯ

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม 56,000 บทีียู จ านวน 2 เคร่ือง

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000       -        -        -        กองวิชาการฯ

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม จ านวน 2 เคร่ือง

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน - เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง 30,000       -        -        -        กองวิชาการฯ

- เคร่ืองส ารองไฟฟูา 11,600       -        -        -        กองวิชาการฯ

จ านวน 2 เคร่ือง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - โต๊ะ จ านวน 2 ตัว 5,000         -        -        -        กองคลัง

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม - เกา้อี ้จ านวน 2 ตัว 5,000         -        -        -        กองคลัง

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000       -        -        -        กองคลัง

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม จ านวน 2 เคร่ือง

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน - เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 3 เคร่ือง 45,000       -        -        -        กองคลัง

332,600      -         -         -         

งบประมาณและทีผ่่านมา

บัญชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมอืงลพบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
รับผิดชอบหลกั

เปา้หมาย

รวม

แบบ ผ. 08



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของครุภณัฑ์) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

รับผิดชอบหลกั
เปา้หมาย

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ - เพื่อใหก้ารปฏบิติังานด้าน - รถยนต์ตรวจการณ์ 2,800,000   -        -        -        ส านกัปลัดฯ

และขนส่ง การปอูงกนัและบรรเทา เคร่ืองยนต์ดีเซลแบบ 4 งานปอูงกนัและ

สาธารณภยัมปีระสิทธิภาพ ประตู จ านวน 2 คัน บรรเทาสาธารณภยั

และมคีวามคล่องตัว - รถยนต์บรรทุกน้ าดับ- 4,800,000   -        -        -        ส านกัปลัดฯ

เพลิงแบบอเนกประสงค์ งานปอูงกนัและ

จ านวน 1 คัน บรรเทาสาธารณภยั

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบ 10,000       -        -        -        ส านกัปลัดฯ

เผยแพร่ การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม ดิจิตอล ความละเอยีดไม่- งานปอูงกนัและ

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน นอ้ยกว่า 12 ล้านพิกเซล บรรเทาสาธารณภยั

จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 23,000       -        -        -        งานรักษาความสงบฯ

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน มรีะบบ

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทีียู

จ านวน 1 เคร่ือง

- โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,000         -        -        -        งานรักษาความสงบฯ

จ านวน 1 ตัว

- เกา้อีส้ าหรับเจ้าหนา้ที่ 12,000       -        -        -        งานรักษาความสงบฯ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของครุภณัฑ์) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

รับผิดชอบหลกั
เปา้หมาย

- เกา้อีผู้้มาติดต่อ จ านวน 1,560         -        -        -        งานรักษาความสงบฯ

4 ตัวๆ ละ 390 บาท

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 15,000       -        -        -        งานรักษาความสงบฯ

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม -        

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

7,663,560   -         -         -         

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร จ านวน 2 ตู้ 11,000       -        -        -        ส านกัการช่าง

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม - ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 2 ตู้ 8,600         -        -        -        ส านกัการช่าง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว- เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองตัดหญ้าแบบ 22,000       -        -        -        ส านกัการช่าง

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม ข้อแข็ง/ข้อออ่น 2 เคร่ือง

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

41,600       -         -         -         

4 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ - เพื่อใหร้ะบายน้ าได้สะดวก - เรือก าจัดผักตบชวา 2,400,000   -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง ในช่วงฤดูฝน จ านวน 2 ล า

- เพื่อก าจัดวัชพืชในแมน่้ า

ล าคลอง

รวม

รวม



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของครุภณัฑ์) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

รับผิดชอบหลกั
เปา้หมาย

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองพ่น/เคมกี าจัดยุง 84,000       -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม และแมลงน าโรคชนดิ

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน ละอองฝอยละเอยีด(ULV)

จ านวน 1 เคร่ือง

-เคร่ืองพ่นเคมีก าจดัยงุและ 75,000       -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

แมลงน าโรคชนิดหมอกควนั

จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว- เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 3 เคร่ือง 35,000       -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เล่ือยไฟฟูา จ านวน 1 เคร่ือง 20,000       -        -        -        กองสาธารณสุขฯ

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

2,614,000   -         -         -         

5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม 30,000       -        -        -        กองสวัสดิการสังคม

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม อปุกรณ์ จ านวน 2 เคร่ือง

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

รวม



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของครุภณัฑ์) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

รับผิดชอบหลกั
เปา้หมาย

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เกา้อีพ้นกัพิงสูงถึงกลางหลัง 7,500         -        -        -        กองสวัสดิการสังคม

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม ปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน 3 ตัว

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน - เคร่ืองเคลือบกระดาษ 5,000         -        -        -        กองสวัสดิการสังคม

จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000       -        -        -        กองสวัสดิการสังคม

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม - เคร่ืองส ารองไฟฟูา จ านวน 1 3,100         -        -        -        กองสวัสดิการสังคม

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน เคร่ือง

75,600       -         -         -         

6 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - รถจักรยานยนต์ขนาด 88,000       -        -        -        กองการประปา

และขนส่ง การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมติั

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน จ านวน 2 คัน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000       -        -        -        กองการประปา

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม พร้อมพร้ินเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 90,000       -        -        -        กองการประปา

ประมวลผล (CPU) จ านวน 3 เคร่ือง

รวม



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564

(ผลผลติของครุภณัฑ์) บาท บาท บาท บาท

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

รับผิดชอบหลกั
เปา้หมาย

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองตัดหญ้าแบบ 20,500       -        -        -        กองการประปา

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม ข้อแข็ง/ข้อออ่น จ านวน

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน 2 เคร่ือง

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองก าเนดิไฟฟูา 27,500       -        -        -        กองการประปา

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม จ านว 1 เคร่ือง

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000       -        -        -        สถานธนานบุาล

การปฏบิติังานใหเ้หมาะสม จ านวน 2 เคร่ือง

และเพียงพอต่อการปฏบิติังาน

316,000      -         -         -         

11,043,360  -         -         -         รวมทัง้สิน้

รวม


