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ส่วนที่ 1   
บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  และแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนด าเนินงาน และท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 
1.1  ลักษณะและแนวทางของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น  และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ   แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 

2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 
ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  และแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลประจ าปีงบประมาณนั้น  

แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก  รายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/
โครงการ   ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนด้วย 

 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 
ข้อ 26  ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล  หน่วยราชการส่วนกลาง     ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

2.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในเทศบาลทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 



    จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี ้
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ     

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล                
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ    

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
           

 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศใช้ 

 

หน่วยงานอ่ืน 

เสนอร่างฯ ต่อนายกเทศมนตร ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 



1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1.  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลประจ าปีงบประมาณนั้น  

  2.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  3.  ช่วยให้เทศบาลประหยัดทั้งด้านระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ  โดยสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ    วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

4. ส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่างองค์การต่าง ๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่เขตเทศบาล ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัด
ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ  ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 

 

 
 

 






5

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14                    16.28                9,000,000             6.68 ส านักการช่าง กองสาธารณสุขฯ

     1.2 แผนงานงบกลาง 1                      1.16                  150,000               0.11 ส านักปลัดฯ ส านักการช่าง

รวม 15                   17.44              9,150,000.00       6.80                

2. ยุทธศำสตร์สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมท่ีดีให้แก่ประชำชน

     2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3                      3.49                  7,480,000             5.56                  ส านักปลัดฯ

     2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                      1.16                  70,000                 0.05                  ส านักปลัดฯ

     2.3  แผนงานสาธารณสุข 10                    11.63                10,875,000           8.08                  กองสาธารณสุขฯ

     2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 6                      6.98                  2,460,000             1.83                  ส านักการช่าง กองสาธารณสุขฯ

     2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6                      6.98                  4,150,000             3.08                  กองสวัสดิการฯ

     2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7                      8.14                  4,400,000             3.27                  กองการศึกษา

     2.7 แผนงานงบกลาง 17                    19.77                32,726,400           24.31                กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ

รวม 50                   58.14              62,161,400         46.17              

5

เทศบำลเมืองลพบุรี

 หน่วยงำนรับผิดชอบ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. 01






5

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
 หน่วยงำนรับผิดชอบยุทธศำสตร์/แผนงำน

3. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ

     3.1  แผนงานการศึกษา 9                      10.47                57,540,457           42.74                กองการศึกษา

     3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3                      3.49                  500,000               0.37                  

รวม 12                   13.95              58,040,457         43.11              

4. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรเทศบำลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

     4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4                      4.65                  3,700,000             2.75                  ส านักปลัดฯ กองวิชาการฯ

     4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                      1.16                  900,000               0.67                  

     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                      2.33                  610,000               0.45                  กองสวัสดิการฯ

     4.4 แผนงานการพาณิชย์ 2                      2.33                  70,000                 0.05                  กองการประปา สถานธนานุบาลฯ

รวม 9                    10.47              5,280,000.00       3.92                

รวมท้ังส้ิน 86                   100.00             134,631,857.00    100.00             



1. ยุทธศำสตร์ พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและ - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        จุดชมวิว ส านักการช่าง

อุปกรณ์โซลาเซลล์  บริเวณจุดชมวิว  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) ใต้สะพาน

(ใต้สะพานพรหมมาสตร์) สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น พรหมมาสตร์

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด

2 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        ชุมชน ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) อู่รถรางเก่า

(บริเวณชุมชนอู่รถรางเก่า) สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด

7

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองลพบุรี

โครงกำรท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        ซอยมหาราช ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) ครู

(บริเวณซอยมหาราชครู) สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด

4 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        ซอยราชมนู ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) (ข้าง  ร.ร.

บริเวณซอยราชมนู สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น พิบูลฯ)

(ซอยข้าง  ร.ร. พิบูลฯ)  -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด

5 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        ซอยเอกทศ ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล)

(บริเวณซอยเอกทศ) สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด
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ท่ี โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        ถนน ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) ท่าขุนนาง

บริเวณถนนท่าขุนนาง สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น (เลียบแม่น้ า

(เลียบแม่น้ าลพบุรี)  -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  ลพบุรี)

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด

7 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        ถนน ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) ท่าขุนนาง

บริเวณถนนท่าขุนนาง สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น (หลัง สภ.

(หลัง สภ. ท่าหินเดิม)  -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์   ท่าหินเดิม)

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด

8 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        ถนนพระราม ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) (ถนนราชด าเนิน-

บริเวณถนนพระราม สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น ถนนวิชาเยนทร์)

(ถนนราชด าเนิน- ถนนวิชาเยนทร์)  -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด
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โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        สวน ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) ราชานุสรณ์

(บริเวณรอบสวนราชานุสรณ์) สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด

10 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        วงเวียน ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) เทพสตรี

บริเวณวงเวียนเทพสตรี สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น

(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)  -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด

11 ก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟ้า - หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 500,000        วงเวียน ส านักการช่าง

และอุปกรณ์โซลาเซลล์  - ติดต้ังเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 น้ิว (งบเทศบาล) ศรีสุริโยทัย

บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย สูง 6.00  เมตร  จ านวน 10 ต้น

(วงเวียนสระแก้ว)  -ติดต้ังชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

 ขนาดไม่ต่ า กว่า  30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด
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ท่ี โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12  ก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน - ก่อสร้างทางเดินเท้า กว้างประมาณ 2,500,000 ถนนสรศักด์ิ ส านักการช่าง

ถนนสรศักด์ิ 1.00-2.00 ม. ยาว ประมาณ 930.00 ม. (งบเทศบาล)

พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและทาง
เดินผู้พิการ

13  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล กว้างประมาณ 3.60 เมตร  ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ซอยนเรศวร

พร้อมรางระบายน้ าซอยนเรศวร 35.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

3 แยก 1 ซ้าย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 126.00 ตรม.
 - ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาวประมาณ 

70.00 เมตร
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปู  - ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. พ้ืนท่ีประมาณ 500,000        สะพาน ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 20.00 ตรม. (งบเทศบาล) ทม.ลพบุรี

สะพานเทศบาลเมืองลพบุรี  - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กว้างประมาณ14.00 - 32.50 เมตร  

ยาวประมาณ 63.00 เมตร หนาเฉล่ีย
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
1,288.00 ตรม. 
 - ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 42.00  ตรม

รวม 14 9,000,000     
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1.2 แผนงำนงบกลำง

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังปรับปรุงเคร่ืองหมาย - จัดหาป้ายสัญญาณจราจร  สามเหล่ียม 150,000        ทม.ลพบุรี ส านักงานปลัด

จราจร สัญญาณไฟจราจรและ หยุดตรวจ  ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร งานธุรการ

ทาสีตีเส้นจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร  แผงพลาสติก

ใส่น้ า  เสาล้มลุกจราจร  เส้ือจราจร

ยางชะลอความเร็ว  ทาสีตีเส้นจราจร ฯลฯ

รวม 1 150,000       
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2. ยุทธศำสตร์สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมท่ีดีให้แก่ประชำชน
  2.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถ  -ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและใช้เป็น 4,250,000 ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

และใช้เป็นเอนกประสงค์หลัง เอนกประสงค์ หลังคาส านักงานเทศบาล งบเทศบาล

ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เมืองลพบุรี  พ้ืนท่ีประมาณ 850.00 ตรม

มุงด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน(Metal Sheet)

เคลือบอลูซิงค์

2 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบนอก -  ปรับปรุงพ้ืนทางเดินรอบนอก พ้ืนท่ี 3,000,000 ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

และบันไดศาลาประชาคมเทศบาล ประมาณ 410  ตร.ม.

เมืองลพบุรี  - ปรับปรุงบันไดข้ึนลง พ้ืนท่ีประมาณ

30.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงทางเช่ือม 2 จุด พ้ืนท่ีประมาณ

42.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงโรงประกอบอาหาร พ้ืนท่ี

ประมาณ 53.00 ตร.ม.
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โครงกำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองลพบุรี

ท่ี

แบบ ผด. 02



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ปรับปรุงพ้ืนทางเข้าอาคารศาลา

ประชาคม

 - ปรับปรุงทางเท้าด้านข้างอาคารศาลา

ประชาคม

- ปรับปรุงสีทาภายนอกช้ันล่างรอบอาคาร

ศาลาประชาคม

3 โครงการอุดหนุนงานแผ่นดิน - สนับสนุนการจัดงานแผ่นดิน 230,000       ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานธุรการ

ประจ าปีของจังหวัดลพบุรี

รวม 3 7,480,000    

 2.2  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ 70,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ เจ้าหน้าท่ีและพนักงานป้องกันและ งานป้องกันฝ่าย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยและ (อปพร.) พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย

รวม 1 70,000         
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2.3  แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดจากโรคพิษ - จ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย  ค่าวัคซีน 120,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ (งานบริการสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระลูก ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และงานสธารณสุขอ่ืน)

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติราชนารี

2 โครงการพระราชด าริด้าน - เพ่ือด าเนินการตามแนวทางโครงการพระ 520,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 26 ชุมชน เงินอุดหนุนเอกชน

ชุมชนละ 20,000 บาท

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 100,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี งานศูนย์บริการฯ

4 โครงการให้บริการทันตกรรม - ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ 20,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ให้แก่ อสม. ในชุมชนเทศบาล อสม.ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี งานทันตสาธารณสุข

เมืองลพบุรี

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 15,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ในผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาล มีทักษะในการดูแลช่องปากของตนเอง งานศูนย์บริการฯ

เมืองลพบุรี - สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ

ในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ท่ี
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการให้บริการทันตกรรม - ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ 30,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ในส านักงาน ประชาชนในส านักงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ

เทศบาลเมืองลพบุรี

7 โครงการให้บริการรักษาพยาบาล - ให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในส านักงาน 70,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

เบ้ืองต้นในส านักงานและนอก - ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม งานศูนย์บริการฯ

ส านักงาน โครงการเทศบาลพบประชาชน

8 ก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยพนักงาน ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน คสล. 5,000,000 บริเวณ กองสาธารณสุขฯ

คสล. 2 ช้ัน บริเวณสวนลิง  2 ช้ัน บริเวณสวนลิง ขนาดกว้าง 7.50 ม. สวนลิง (งานบริการสาธารณสุข

ยาว 30.00 ม  จ านวน 10 ห้อง มุงด้วย และงานสธารณสุขอ่ืน)

หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบ

อลูซิงค์

9 ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล.  ช้ันเดียว 4,500,000 บริเวณ กองสาธารณสุขฯ

ช้ันเดียว  บริเวณสวนลิง บริเวณสวนลิง  ขนาด 9.00 ม. ยาว 25.00ม สวนลิง (งานบริการสาธารณสุข

มุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ และงานสาธารณสุขอ่ืน)

10 ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ า 500,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และระบบไฟฟ้า อาคาร กองสาธารณสุขฯ (งานบริหารท่ัวไป)

ภายในอาคารสาธารณสุข เก่ียวกับสาธารณสุข

รวม 10 10,875,000   

ท่ี โครงกำร
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2.4  แผนงำนเคหะและชุมชน

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่ง - ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง 1,200,000     สวนราชานุ ส านักการช่าง

ไฟฟ้าสถานท่ีงานแผ่นดินสมเด็จ บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ สรณ์ งานไฟฟ้าและถนน

พระนารายณ์มหาราช มหาราช

2 โครงการประดับและตกแต่งสถานท่ี - ประดับตกแต่งสถานท่ีบริเวณ 500,000       สวนราชานุ ส านักการช่าง

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สรณ์ งานสวนสาธารณะ

มหาราช - สร้างและตกแต่งซุ้มประตู

- จัดสวนหย่อม

3 โครงการขุดลอกคูคลองและ -ขุดลอกคลอง ล ารางสาธารณะ 60,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล และท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล งานรักษาความสะอาด

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ 500,000       สวนสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

สวนสัตว์สาธารณะ(สวนลิง) และโดยรอบ สาธารณะ งานสุขาภิบาล

- ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (สวนลิง)

17

โครงกำร
พ.ศ. 2563

ท่ี
พ.ศ. 2562



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดระเบียบลิง - จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิง 100,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

โดยจัดหาท่ีให้อาหารลิง สระน้ าลิง งานสุขาภิบาล

สนามของเล่นลิงแหล่งพักผ่อนของลิง
จัดหาคนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ

- ย้ายลิงบางส่วนเพ่ือลดความแออัด

ของลิง โดยจัดการสถานท่ีท่ีเหมาะสม

6 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด - รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความ 100,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมเน่ืองในวัน สะอาดตามสถานท่ีส าคัญๆ ภายในเขต งานรักษาความสะอาด

ส าคัญต่าง ๆ (Big cleaning day) เทศบาล

รวม 6 2,460,000    

 2.5  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา - ด าเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหา 20,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ยาเสพติด ยาเสพติด เช่น
- จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียม - น าคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขต 3,600,000     ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ความพร้อมครอบครัวผาสุก เทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความ

พร้อมครอบครัวผาสุก

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ - จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตาม 200,000       ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ความต้องการของประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองลพบุรี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดต้ังกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  10,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้

ความสามารถในการประกอบอาชีพ

5 โครงการอบรมสร้างจิตสดใส - จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดี 260,000       ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

 ใส่ใจผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุ 

- จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และ

สอนวิธีการออกก าลังกายแบบท่ี

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2563
โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการส ารวจข้อมูลความจ าเป็น - ส ารวจปรับปรุงข้อมูลความจ าเป็น 60,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

พ้ืนฐาน (จปฐ.) พ้ืนฐานในเขตเทศบาลให้เป็น อุดหนุนอ าเภอ

ปัจจุบันและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ลพบุรี

รวม 6 4,150,000    

2.6  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ - ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 200,000       ทม.ลพบุรี กองการศึกษา
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ลพบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน งานกีฬาและ
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ นันทนาการ

กลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ

2   โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดิน  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง 290,000 สวนราชานุ กองการศึกษา

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช /ตักบาตรและการแสดงฯ  งานแผ่นดินสม สรณ์ งานศาสนาวัฒนธรรม

เด็จพระนารายณ์มหาราช ท้องถ่ิน
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ท่ี โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย - จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค 3,400,000     วงเวียน กองการศึกษา

กระทง จอมพล ป.พิบูลสงคราม เช่น ขบวนแห่ ศรีสุริโยทัย งานส่งเสริมประเพณี

การประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ และวัฒนธรรม

และหนูน้อยนพมาศและดนตรี

มหรสพต่างๆ

4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ 200,000       ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

เช่น  จัดขบวนแห่รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ งานส่งเสริมประเพณี

จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ฯ และวัฒนธรรม

5 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ -จัดกิจกรรมและพิธีท าบุญตักบาตร 200,000       ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

งานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ งานส่งเสริมประเพณี

-จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวัฒนธรรม

6 โครงการบรรพชาสามเณร - จัดบรรพชาสามเณรท่ีมีอายุต้ังแต่ 10,000         ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

10 ปี ข้ึนไป งานส่งเสริมประเพณี

- จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาค และวัฒนธรรม

ฤดูร้อนให้นักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองลพบุรี 

-ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการลานวัฒนธรรม  - จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม  กิจกรรมการ 100,000       ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

แสดงทางศิลปะ  วัฒนธรรม  การออกร้าน งานส่งเสริมประเพณี

จ าหน่ายสินค้า  การแสดงดนตรี ฯลฯ และวัฒนธรรม

รวม 7 4,400,000    

2.7  แผนงำนงบกลำง 

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 27,658,800   ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (แผนชุมชน)

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 4,377,600     ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (แผนชุมชน)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
22

ท่ี โครงกำร

โครงกำร
พ.ศ. 2562

ท่ี
พ.ศ. 2563



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย 90,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคเอดส์ในเขตเทศบาลเทศบาล- (แผนชุมชน)

เมืองลพบุรี

4 โครงการกองทุนหลักประกัน - เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 600,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพในระดับท้องถ่ิน เทศบาลเมืองลพบุรี เพ่ือสนับสนุนและ (งบ สปสช.) งานศูนย์บริการฯ

ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขฯ

5 โครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก - ตรวจสุขภาพช่องปาก 20,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ในโรงเรียน/ศพด.ปี 2563 - สาธิตและฝึกการแปรงฟันท่ีถูกวิธี (งบ สปสช.) งานทันตสาธารณสุข

เงินสมทบ

6 โครงการสุขภาพชองปากเด็ก - ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน 30,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

นักเรียนประถมศึกษา ปี 2563 ประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบ (งบ สปสช.) งานทันตสาธารณสุข

ของเทศบาลเมืองลพบุรี เงินสมทบ

ท่ี โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข  - สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่น เยาวชน 30,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ปัญหาต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563 มีความรู้เข้าใจปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (งบ สปสช.) งานส่งเสริมสุขภาพ

จากการมีเพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์

 ก่อนวัยอันควร เงินสมทบ

8 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันการเกิดโรค 50,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

และป้องกันโรค  ให้แก่ประชาชนใน เร้ือรังให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี (งบ สปสช.) งานส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนเขตเทศบาล ตรวจติดตาม และคัดกรองโรคเร้ืองรังได้แก่ เงินสมทบ

เบาหวาน ความดันโลหิต เพ่ือส่งเข้าสู่ระบบ

การรักษา

9 โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยโรค - ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 50,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

เร้ือรัง  ผู้พิการ  และผู้อยู่ในภาวะ ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ช่วยเหลือบรร (งบ สปสช.) งานรักษาพยาบาล

พ่ึงพิง ปี 63 เทาปัญหาด้านสุขภาพและเตรียมทีมสุขภาพ เงินสมทบ

ให้มีศักยภาพในการเย่ียมบ้าน

10 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช  เก็บขนมูลฝอยและวัชพืชในคูคลองแหล่ง 180,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ในแหล่งน้ าสาธารณะในเขตเทศบาล น้ าสาธารณะ  พัฒนาความสะอาดและส่ิงแวด (งบ สปสช.) งานรักษาความสะอาด

เมืองลพบุรี  ปี 63 ล้อมในแหล่งน้ า เงินสมทบ

11 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  -จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 50,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

จากต้นทางตามหลักการ 3 Rsปี 63 จากต้นทางตามหลักการ 3 Rs เช่นจัดอบรม งานรักษาความสะอาด

อถล.  อสม.
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ท่ี โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพ  -ผู้จ าหน่ายอาหาร ร้านอาหาร โต้รุ่ง แผงลอย 70,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสดและโต้รุ่งเทศบาลเมือง ค านึงถึงความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร   งานสุขาภิบาล

ลพบุรี ปี 63  ท่ีจ าหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภค 

และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ

13 โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนา  -จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ค านึงถึงความ 70,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

คุณภาพสุขาภิบาลอาหารในเขต  สะอาดปลอดภัยของอาหารท่ีจ าหน่ายให้กับ งานสุขาภิบาล

เทศบาลเมือง ปี 63 นักเรียน ซ่ึงเป็นผู้บริโภคและเกิดประโยชน์

ต่อสุขภาพ

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อ.ส.ม. ส่งเสริม สนับสนุนให้อสม.สามารถจัดกิจกรรม 297,200       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ปี 63 การแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ

ของชุมชน

15 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต ปี 63  -เสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินชีวิตวิถี 230,000       ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ชาวพุทธโดยใช้หลักธรรมน าการด าเนินชีวิต งานส่งเสริมสุขภาพ

16 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ หญิงหลังคลอด นักเรียน และเยาวชนในพ้ืนท่ี 50,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

หญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นประเมินภาวะ งานส่งเสริมสุขภาพ

 ปี 63 สุขภาพอนามัยเบ้ืองต้น ให้มีสุขภาพ 
ตามเกณฑ์ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
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ท่ี โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ - ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 30,000         ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ควบคุมโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา ให้ได้ตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา (งบ สปสช.) งานป้องกันและ

ส าคัญในพ้ืนท่ี - สนับสนุน/บริการองค์ความรู้ด้าน ควบคุมโรคติดต่อ
ปฏิบัติการและวิชาการเผยแพร่แก่อสม.
และประชาชนกลุ่มเส่ียงต่างๆ

- สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

- จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านโรคติดต่อ

ท่ีเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองลพบุรี

รวม 17 32,726,400  

ท่ี โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3. ยุทธศำสตร์ บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ

    3.1  แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 7,473,000     ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 งานโรงเรียน

 - ค่าอาหารกลางวัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด

สพฐ.ลพ.1 ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมือง-

ลพบุรีได้รับประทานอาหารกลางวัน

ครบถ้วนทุกคน

2 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 11,648,579    ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  งานโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด

27

ท่ี

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองลพบุรี

โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สพฐ.ลพ.1 อยู่ในเขตเทศบาลเมือง-

ลพบุรีได้ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์

การจัดซ้ือนมพร้อมด่ืมในโครงการ

อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอย่างน้อย 

200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน

3 โครงการอุดหนุนอาหาร - อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 17,068,000    ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

กลางวันนักเรียน ค่าอาหารกลางวันส าหรับ งานโรงเรียน

นักเรียนระดับก่อนประถม

ศึกษาถึงระดับช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาล-
ลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่

ให้ได้รับประทานอาหารกลางวัน

ครบถ้วนทุกคน

4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ - จัดแสดงผลงานของนักเรียน ครู 150,000        ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

และมหกรรมการจัดการศึกษา งานนิเทศการศึกษา

ท้องถ่ิน

28
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการมอบวุฒิบัตรและ  - จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนท่ี 40,000         ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ประกาศนียบัตรนักเรียน ส าเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา งานโรงเรียน

นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับช้ันปีท่ี 6

และมัธยมศึกษาปีท่ี 3-6

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ - สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล งานโรงเรียน

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมืองลพบุรี ประกอบด้วย

1.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 100,000        

สถานศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 48,000         

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 500,000        

โรงเรียน

4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 250,000        

ของโรงเรียน

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ 633,000        

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

29
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือป้องกัน 75,000         

ยาเสพติดในสถานศึกษา

7.  ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมการรัก 50,000         

การอ่านในสถานศึกษา อปท.

8.  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ 50,000         

ด้านการท่องเท่ียวในสถานศึกษา อปท

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวน 100,000        

การเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัช

ญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ

เพียง"สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

10. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกัน 200,000        

ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานท่ี

11.ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 1,403,000     

12.  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 8,772,500     

13.  ค่าหนังสือเรียน 2,342,578     

14. ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,214,050     

15.  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,297,270     

16. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,165,480     
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา - จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและ 1,650,000     ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ดูงานพนักงานครูและบุคลากร ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทางการ งานนิเทศการศึกษา

ทางการศึกษา ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

8 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย - จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กด้อย 10,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

โอกาส โอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี งานโรงเรียน

9 ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร - ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน 300,000        ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

เรียน  โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบ ท้ัง 2 อาคาร โรงเรียนเทศบาล 2   โครง ร.ร. ท. 2

สาธิต  เทศบาลเมืองลพบุรี หลังคาเหล็กรูปพรรณ  พร้อมมุงด้วยหลังคา

เหล็กรีดลอน (Metal Sheet)

รวม 9 57,540,457   
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    3.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ - ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 200,000        ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ลพบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน งานกีฬาและ

ส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ นันทนาการ

กลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชน 300,000        ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ท้ังในและนอกสถานศึกษาในเขต งานกิจกรรมเด็ก

เทศบาล และเยาวชน

3   โครงการแต่งต้ังคณะกรรมการ - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายได้สถานศึกษา ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (รายได้สถานศึกษา)

สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เมืองลพบุรี จ านวน 4 โรงเรียน

รวม 3 500,000       
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4. ยุทธศำสตร์  บริหำรจัดกำรเทศบำลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

    4.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี - จัดงานรัฐพิธี ในวันส าคัญของชาติ 100,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี

- จัดกิจกรรมเพ่ือถวายความอาลัยหรือ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงค์

- ท าบุญเล้ียงพระ

2 โครงการวันเทศบาล - จัดกิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 600,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

และท าความสะอาดอาคารสถานท่ี งานธุรการ

- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเช่ือม

ความสัมพันธ์สามัคคีระหว่าง

หน่วยงานภายในและภายนอก
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ

เทศบาลในจังหวัดลพบุรี

- เพ่ือส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลใน

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

และประชาชน

3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา - จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 1,500,000      ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ดูงานในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศและต่างประเทศให้แก่ งานการเจ้าหน้าท่ี

ผู้บริหารเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาล

- ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

- เลขานุการนายกเทศมนตรี

- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

4 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี -จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ 1,500,000      ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย และข้อส่ังการต่างๆ

รวม 4 3,700,000     

ท่ี โครงกำร
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 4.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน- จัดกิจกรรมงานวันส าคัญของ 900,000         ทม.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรักษาความสงบฯ

-จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

รวม 1 900,000        

4.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน - จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน 600,000         ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ร่วมกับหน่วยงานภายในเทศบาลและ

หน่วยงานภายนอกเทศบาลในการให้

บริการประชาชนและรับทราบปัญหา

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน
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รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจัดท าเวทีประชาคม -จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชน 10,000          ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็น

การให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหา

ของประชาชนและชุมชน

รวม 2 610,000        

    4.3 แผนงำนกำรพำณิชย์

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันก่อต้ังประปาเทศบาล - ท าบุญเล้ียงพระ 35,000          ทม.ลพบุรี กองการประปา

เมืองลพบุรี - จัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม

และท าความสะอาดสถานท่ี

- จัดนิทรรศการเก่ียวกับกิจการ

ประปาเทศบาลเมืองลพบุรี
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ท่ี โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการวันท่ีระลึกการก่อต้ัง - ท าบุญเล้ียงพระ 35,000          ทม.ลพบุรี สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลของ อปท. - จัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงวัน

ก่อต้ังสถานธนานุบาล

รวม 2 70,000         
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ท่ี โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

       1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 21.4 148,500              15.6 ส านักปลัด/กองวิชาการฯ/กองคลัง
       1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 7.1 284,500               29.9 ล านักปลัดฯงานเทศกิจ/งานป้องกัน
       1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 7.1 169,800               17.8 กองสวัสดิการ
       1.4 แผนงานพาณิชย์ 3 10.7 75,400                 7.9 กองประปา/สถานธนานุบาล
       1.5 แผนงานสาธารณสุข 1 3.6 8,000                  0.8 กองสาธารณสุข

รวม 14 50.0 686,200              72.1
2. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.6 38,000                 4.0 ส านักการช่าง งานสวนสาธารณะ
        1.2 แผนงานสาธารณสุข 1 3.6 15,000                 1.6 กองสาธารณสุข

รวม 2 7.1 53,000                5.6
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

        1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 17.9 85,300                 9.0 ส านักปลัดฯ งานเทศกิจ/กองคลัง
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 10.7 57,200                 6.0 กองสวัสดิการ
        1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 3.6 15,000                 1.6 ส านักปลัดฯ งานป้องกัน
        1.4 แผนงานพาณิชย์ 3 10.7 55,300                 5.8 กองประปา/สถานธนานุบาล

รวม 12 42.9 212,800              22.4
รวมท้ังส้ิน 28 100 952,000              100

38

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองลพบุรี

ครุภัณฑ์/แผนงำน  หน่วยงำนรับผิดชอบจ ำนวนครุภัณฑ์



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือ 32,400        ส านักงาน ส านักปลัด

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ทม.ลพบุรี

ขนาด 24,000  บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

2 ตู้บานเล่ือนกระจก - ตู้บานเล่ือนกระจกแบบ 2 ช้ัน ขนาด 3,900          ส านักงาน ส านักปลัด

ไม่น้อยกว่า 118*40*87 เซนติเมตร ทม.ลพบุรี

พร้อมกุญแจล็อคแผ่นช้ันวางปรับระดับ

ได้ 2 แผ่น จ านวน 1 ตู้

3 ตู้บานเล่ือนทึบ - ตู้บานเล่ือนทึบแบบ 2 ช้ัน ขนาด 3,700          ส านักงาน ส านักปลัด

ไม่น้อยกว่า 118*40*87 เซนติเมตร ทม.ลพบุรี

พร้อมกุญแจล็อคแผ่นช้ันวางปรับระดับ

ได้ 2 แผ่น จ านวน 1 ตู้

พ.ศ. 2563
รำยละเอียดของครุภัณฑ์

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองลพบุรี

ครุภัณฑ์ท่ี
พ.ศ. 2562

39 แบบ ผด. 02/1



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 15,000 74,800        ส านักงาน กองวิชาการ

บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ ทม.ลพบุรี

25,900 บาท

- เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 13,000

บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

23,000 บาท

5 ตู้บานเล่ือนกระจก - ตู้บานเล่ือนกระจก แบบ 2 ช้ัน ขนาด 7,800          ส านักงาน กองวิชาการ

118*40*87 เซนติเมตร พร้อมกุญแจล็อค ทม.ลพบุรี

แผ่นช้ันวางปรับระดับได้ 2 แผ่น จ านวน

2 ตู้ ๆ ละ 3,900 บาท

6 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพ้ืนหรือ 25,900        ส านักงาน กองคลัง

แบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 ทม.ลพบุรี

บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 6 148,500      

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี
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1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 84,500        ส านักงาน ส านักปลัด ฯ  

18,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ ทม.ลพบุรี งานเทศกิจ

28,600 บาท 

- เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน

48,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

55,900 บาท

2 ชุดผจญเพลิง - ชุดผจญเพลิง จ านวน 1 ชุด 200,000       ส านักงาน ส านักปลัดฯ

ทม.ลพบุรี งานป้องกัน

รวม 2 284,500      

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

ท่ี
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1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากศ (แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ 158,800       ส านักงาน ส านักการช่าง

แขวน) ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู ทม.ลพบุรี

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

47,000 บาท

- เคร่ืองปรับอากาศ (แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ

แขวน) ขนาดไม่ต่ ากว่า 48,000 บีทียู

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

55,900 บาท

2 ตู้เหล็ก - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 11,000        ส านักงาน ส านักการช่าง

5,500 บาท ทม.ลพบุรี

รวม 2 169,800      

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี ครุภัณฑ์
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1.4  แผนงำนกำรพำณิชย์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอ้ี - เก้าอ้ีท างานแบบมีล้อเล่ือน , มีพนักพิง 23,000        ส านักงาน กองประปา

และท่ีพักแขน 2 ข้าง จ านวน 7 ตัว ทม.ลพบุรี

ตัวละ 5,000 บาท จ านวน 1 ตัว

ตัวละ 3,000 บาท จ านวน 6 ตัว

2 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากาศ (แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ 32,400        ส านักงาน สถานธนานุบาล

แขวน) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู ทม.ลพบุรี

จ านวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ - เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือแบบความเร็วสูง 20,000        ส านักงาน สถานธนานุบาล

จ านวน 1 เคร่ือง ทม.ลพบุรี

รวม 3 75,400        

ท่ี รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์
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1.5 แผนงำนสำธรณสุข

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้ล็อกเกอร์ - ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 8,000          กองสาธารณสุข

รวม 1 8,000         

2. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

2.1  แผนงำนเคหะและชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 19,000        ส านักงาน ส านักการช่าง

2 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท  ทม.ลพบุรี งานสวนสาธารณะ

รวม 1 19,000        

ท่ี ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563

ท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562
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2.2 แผนงำนสำธำรณสุข

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้เย็น - ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ 15,000        ส านักงาน กองสาธารณสุข

ทม.ลพบุรี

รวม 1 15,000        

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000        ส านักงาน ส านักปลัด

ทม.ลพบุรี

2 เคร่ืองพิมพ์ - เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 8,900          ส านักงาน ส านักปลัด

ทม.ลพบุรี

ท่ี รำยละเอียดของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563
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รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,500          ส านักงาน ส านักปลัดฯ

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท ทม.ลพบุรี งานเทศกิจ

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000        ส านักงาน กองคลัง

ทม.ลพบุรี

5 เคร่ืองพิมพ์ - เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 8,900          ส านักงาน กองคลัง

ทม.ลพบุรี

รวม 5 85,300        

3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 46,000        ส านักงาน ส านักการช่าง

23,000 บาท ทม.ลพบุรี

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รำยละเอียดของครุภัณฑ์



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 จอคอมพิวเตอร์ - จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว 8,000          ส านักงาน ส านักการช่าง

จ านวน 2 จอ ๆ ละ 4,000 บาท ทม.ลพบุรี

3 สแกนเนอร์ - สแกนมเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 3,200          ส านักงาน ส านักการช่าง

ทม.ลพบุรี

รวม 3 57,200        

3.3  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์ - เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 15,000        ส านักงาน ส านักปลัดฯ

ทม.ลพบุรี งานป้องกัน

รวม 1 15,000        

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562
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3.4  แผนงำนกำรพำณิชย์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

(บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 20,300        ส านักงาน กองการประปา

(480 Watts) จ านวน 7 เคร่ือง ๆ ละ ทม.ลพบุรี

2,500 บาท 

2 คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000        ส านักงาน สถานธนานุบาล

ทม.ลพบุรี

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000          ส านักงาน สถานธนานุบาล

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท ทม.ลพบุรี

รวม 3 55,300        

พ.ศ. 2563
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