ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
……………………………..
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ
และ พระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ ดังกล่าว เทศบาลเมืองลพบุรีจึงขอ รายงาน ผลการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย งบประมาณ
และผลการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้ แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองลพบุรี มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ และกากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองลพบุรี ดังนี้
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วั นที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
สรุปได้ ดังนี้ (รวมรายรับจริง- รายจ่ายจริง จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๕๖ และรายรับ-รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ)
รายรับ
จานวนเงิน
ร้อยละของรายรับจริง
๑. รายรับจัดเก็บเอง

๔๑,๓๔๓,๓๖๕.๗๖

๑๑.๓๕

๒. รัฐบาลจัดสรรให้

๑๐๕,๖๐๑,๑๕๕.๖๙

๒๘.๙๘

๓. เงินอุดหนุนทั่วไป

๑๔๑,๑๓๖,๖๖๑.๐๐

๓๘.๗๓

๖๘,๒๔๕,๔๓๘.๐๐

๑๘.๗๓

๘,๐๗๕,๕๘๘.๐๐

๒.๒๑

๓๖๔,๔๐๒,๒๐๘.๘๙

๑๐๐.๐๐

๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๕. จ่ายขาดเงินสะสม
รวมรายรับทั้งสิ้น

๒
รายจ่าย

จานวนเงิน

ร้อยละของรายจ่ายจริง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
๕๙,๙๗๘,๔๓๒.๓๐
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๑๖,๒๗๒,๐๐๐.๔๖
- แผนงานการศึกษา
๑๖๗,๘๘๓,๑๔๔.๕๓
- แผนงานสาธารณสุข
๘,๘๖๒,๘๓๙.๐๐
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒๒,๘๑๒,๐๐๐.๐๐
- แผนงานเคหะและชุมชน
๕๖,๘๐๖,๐๗๘.๓๗
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๕,๗๕๑,๘๔๖.๐๔
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖,๐๒๔,๑๙๐.๗๙
- แผนงานการพาณิชย์
๑,๑๖๔,๔๔๔.๐๒
- แผนงานงบกลาง
๑๑,๐๑๓,๘๖๘.๙๑
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
๓๕๖,๕๖๗,๘๔๔,๔๒

๑๖.๘๒
๔.๕๖
๔๗.๐๘
๒.๔๙
๖.๔๐
๑๕.๙๓
๑.๖๑
๑.๖๙
๐.๓๓
๓.๐๙
๑๐๐.๐๐

สรุปรายรับ – รายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (ไม่รวมรายรับ-รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ)
รายรับ

ตั้งไว้
๒๘๒,๘๓๕,๐๕๗.๐๐ บาท

รายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

ตั้งไว้

รับจริง
๒๘๘,๐๘๑,๑๘๒.๔๕ บาท
จ่ายจริง

๒๘๒,๘๐๔,๘๐๕.๐๐ บาท

๒๘๐,๒๔๗,๘๑๗.๙๘ บาท

๓๐,๒๕๒.๐๐ บาท

๗,๘๓๓,๓๖๔.๔๗ บาท

เงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน

๑๗,๒๗๕,๔๘๖,๖๘ บาท

ผลการดาเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
ประกอบด้วย

นโยบาย ที่ ๑ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคม คณะผู้บริหาร ได้ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข
การพัฒนาชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลฯ ได้มีการดาเนินกิจกรรม
และโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเทศบาล
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร
๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘
๔. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา

๓
๕. โครงการสอนภาษาต่างประเทศ
๖. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ทางการศึกษา
๗. โครงการอมรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๘. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
๙. โครงการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาในระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๑. โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเด็กและเยาวชน
๑๓. โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
๑๕. โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียน
๑๖. โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารี
๑๗. โครงการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษารูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
๑๘. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๑๙. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
๒๐. โครงการจัดงานวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒๑. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
๒๒. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์การเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เช่น การก่อสร้างหลังคาสนามโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบ
สาธิตฯ การก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมสนามโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี การจัด
ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียน เทศบาล ๓ ระบบสาธิตฯ ฯลฯ
นายจาเริญ สละชีพ เป็นประธานในพิธีพิธีมอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

๔

ผลการพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีมี ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี
รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับ ดีมากและรางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๕
นางสุชาดา บุญสร้าง ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๖ งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น๒๕๕๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- รางวัลทีไ่ ด้รับในงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๙ ณ เทศบาล
ตาบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูได้รับรางวัล ดังนี้ นางธัญพร สายสุข รางวัลเหรียญเงิน ผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมทางซิเสียงอะไรเอ่ย
นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ ๑. ด.ช.คุณพัฒน์ วัฒนา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเลโก้
๒. ด.ช.ภาวัต แสนยะมูล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเลโก้
๓. ด.ญ.สุวิชา ชาละวัน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเลโก้
๔. ด.ญ.ศุภรัตน์ แสงจันทร์ฉาย รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ย
๕. ด.ช.ศุภวิชญ์ โคกลาม รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมทายซิเสียงอะไรเอ่ย

- รางวัลที่ได้รับจากเทศบาลเมืองลพบุรี
๑. นางสุชาดา บุญสร้าง ได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นแห่งปี ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. น.ส.ธัญพร สายสุข ได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กปฏิบัติการสอนดีเด่นแห่งปี ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. นางอริสา จามจุรี ได้รับรางวัลสื่อนวัตกรรมเด็กเล็กดีเด่นแห่งปี ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ด้าน “ความขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ
สะอาดและมีน้าใจ” ประจาปี ๒๕๕๖ จากสานักงานศึกษาธิการ ภาค ๓
รางวัลที่ได้รับจากงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๙ ประจาปี
๒๕๕๖ ณ เทศบาลตาบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี
ครูได้รับรางวัล ดังนี้
๑. น.ส.พิชามญชุ์ สุมะนา รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อนวัตกรรม ระดับปฐมวัย
๒. นางสุภาพร เอี่ยมประเสริฐ รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. นายบัญชา บุญเมตตา รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
๑. ด.ญ.คุณาพร ชิงดวง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
๒. ด.ญ.ชุติศรณ์ สุขสันต์เกษตร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีท๑ี่ - ๓
๓. ด.ญ.สหฤทัย อินทร์เจริญ รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
๔. ด.ช.กิติพันธ์ โพธิ์อร่าม,ด.ช.ยอดทิพย์ ฦาหาญ และด.ญ.กิติยา ติรพัฒนเจริญ รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
๕. ด.ช.ธีรพันธ์ พุทธา,ด.ญ.นฤมล เลี้ยงชีพชอบ และด.ญ.ญาดา ออกช่อ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
๖. ด.ญ.สุภศร คานับพะเนาว์ และด.ญ. รัตนาภรณ์ ศิวอักษร รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
๗. ด.ช.อนุภัฒณ์ เพ็ชรพราว และด.ช.ธีรศักดิ์ หรุ่มคา รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวาดภาพระบายสี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ผลงานอื่นๆ
๑. ด.ญ.ธนวรรณ กรัพณานนท์ เป็นตัวแทน คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา ประจาปี ๒๕๕๖
๒. ด.ญ.จิราทิพย์ เครือนิล เป็นตัวแทน คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา ประจาปี ๒๕๕๖
๓. ด.ช.ยอดทิพย์ ฦาหาญ ด.ช.คชา ผลภาค ด.ช.ธนิสร เกิดสลุง ด.ช.สุรศักดิ์ แพ่งพันธ์ และด.ช.อิทธิพร
ทองตะนุนาม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง
ครั้งที่ ๓๑ ประจาปี ๒๕๕๖ “นครนนท์เกมส์” ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

๗
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
การทาขนมไทย SBMLD และเดคูพาจ ตามโครงการ SBMLD

โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่นขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

๘

โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
งานวิชาการ
๑. โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนได้รับการคัดเลือกตามโครงการ แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับเทศบาล และเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจาปีการศึก๒๕๕๖
ษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ด.ช.พัทธดนย์ คงผาสุก
ด.ญ.กรกมล คงบุญ
ด.ญ.จอมภัค สมสุข
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมค่ายสนทนาภาษาอังกฤษ)

งานบุคลากร
การอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานกิจการนักเรียน
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - กิจกรรมสัญจร ประจาปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและสวดมนต์ทานองสรภัญญะ

๙
๒. กิจกรรมวันเข้าพรรษา

๓. กิจกรรมไหว้ครู

๔. กิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๕. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

๑๐

โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

รางวัลที่ได้รับจากงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๙ ประจาปี
๒๕๕๖ ณ เทศบาลตาบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
๑. โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
๒. โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี รางวัล เหรียญทองแดง
การประกวดแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ครูได้รับรางวัล ดังนี้
๑. นางอารี ทองบริบูรณ์ รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. นางณัฐวรรณ ภูสุวรรณ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน กิจกรรมงานแกะสลักผัก ผลไม้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
๓. น.ส.รัชนี คาทอง ได้รับเกียติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมงานประดิษฐ์
ใบตองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
๔. น.ส.จริญา สาราทิศ รางวัลเหรียญทองแดง ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
(Microsoft PowerPoint ๒๐๐๗) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
๕. นางณัฐวรรณ ภูสุวรรณ ได้รับเกียติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
งานแกะสลักผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
๑. ด.ญ.สุนิสา โตจานงค์ รางวัล เหรียญทอง
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี๑ที่ - ๓
๒. ด.ญ.คุณัญญา อุบลบาล รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓
๓. ด.ญ.พรพิชชา สมนึก นักเรียน รางวัล เหรียญเงิน การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
๔. ด.ญ.พรรณทิพา สายบัวงาม รางวัล เหรียญเงิน การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

๑๑
๕. ด.ช.พงศกร วงศ์ทอง รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
(Microsoft PowerPoint ๒๐๐๗) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ผลงานอื่นๆ
๑. โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
การสนับสนุนกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ เยาวชนทาความดี ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า จากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลพบุรี
ครูได้รับรางวัล ดังนี้
๑. นางอารี ทองบริบูรณ์ รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
๒. นางมริวรรณ อุดมชาติ ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจาปี ๒๕๕๖
๓. นางอนุรักษ์ สุมะนา ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๕๖
๔. ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้สอนดีเด่น ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจาปี
๒๕๕๖ จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๕ ท่าน ได้แก่
- นางพรรณี เลิศเกษม รางวัลครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น
- นายธงชัย คนมั่น รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
- นางขนิษฐา ลิ้มสมบูรณ์ รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ดีเด่น
- นางสาวจริญา สาราทิศ รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น
- นางนงนภัส ฉุนหอม รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
๕. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปี ๒๕๕๖ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากสานักงานคุรุสภา จานวน๑๐ ท่าน ได้แก่
นางพรพรรณ พวกเชียงชา - นางนพวรรณ ปาลวัฒน์
- นางเรวดี มัธยม
- นางสาวจินตนา ยิ้มแย้ม
- นางชื่นจิตต์ ศักดิ์ไพบูลย์
- นางสาวธาริณี คานสกุล
- นางสาวรัชนี คาทอง
- นางสุจิตรา โพธิจิตติ
- นายกฤษชัย วงษ์สังข์ นายธงชัย คนมั่น
นักเรียน ได้รับรางวัล ดังนี้
๑. ด.ญ.ณัฐชา พูลกลาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อแม่
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ จากเทศบาลเมืองเขาสามยอด
๒. ด.ญ.สุภัทรา คาพักดี ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อแม่ รุ่นอายุไม่เกิน
๑๒ ปี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ จากเทศบาลเมืองเขาสามยอด

๑๒

โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
๑. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม ประจาปี ๒๕๕๖ จากสานักงาน
ศึกษาธิการ ภาค ๓
๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจาปี ๒๕๕๖ (Thailand Prime Minister
Cup ๒๐๑๓) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด รุ่นอายุ ๑๖ ปี
๓. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งประเภททีม จากเมเจอร์โบว์ ฮิล ฮาท Big C อยุธยา
๔. รางวัลชนะเลิศ จากโครงการ“เต้นแรงถึงใจกับTrue Move H” จากบริษัททรูคอรเปอ-เรชั่น จากัด มหาชน
นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
๑. นายศิรวิชญ์ งามพันธ์ดิศรและนายภาณุพงศ์ เบญจาทิกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ที่ การแข่งขัน
ตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป์ระดับจังหวัด ประจ๒๕๕๖
าปี ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี
๒. นายศิรวิชญ์ งามพันธ์ดิศร,นายภาณุพงศ์ เบญจาทิกุลและนายอรรถสิทธิ์ เลิศวิลัย ได้รับรางวัลชมเชย
อันดับที่ ๓ การแข่งขันตอบปัญหา “เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ Young DDR Awards” ปีที่ ๓
ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี
ครูได้รับรางวัล ดังนี้
๑. นางกลิ่นผกา รอดอัมพร รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒. รางวัลสื่อนวัตกรรมดีเด่น จากเทศบาลเมืองลพบุรี “โครงการพัฒนาการศึกษาเทศบาล (สถานศึกษา
ในระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร) ี จานวน ๔ ท่าน ได้แก่ นางพนมรุ้ง ปิ่นชัชวาล, นางมาลัย กลิน ณ ศักดิ์
นายพิเชษฐ์ กลิน ณ ศักดิ์และนายสกล กาศักดิ์
๓. รางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเด่น จากเทศบาลเมืองลพบุรี “โครงการพัฒนาการศึกษาเทศบาล (สถานศึกษา
ในระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร) ี จานวน ๔ ท่าน ได้แก่ นางราตรี ไพศาลสุขสมปอง, นางสุริยา ใจเอื้อ ,
น.ส.ทัศนีย์ พลโกและนางดรุณวรรณ์ พวงสุวรรณ์
๔. รางวัลครูจรรยาบรรณดีเด่น จากเทศบาลเมืองลพบุรี “โครงการพัฒนาการศึกษาเทศบาล (สถานศึกษา
ในระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี) จานวน ๔ ท่าน ได้แก่ นางมาลัย แสงอิ่ม , นางธัญญมาศ พ่วงโพธิ์ ,
นางดวงนภา พสุพงศ์ธรและนางกาญจนา คงมี

๑๓
๕. รางวัลเชิดชูเกียรติ“ครูผู้สอนดีเด่น” จากเทศบาลเมืองลพบุร“โครงการพั
ี
ฒนาการศึกษาเทศบาล
(สถานศึกษาในระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุ) จรานวน
ี ๖ ท่าน ได้แก่ นางพนมรุ้ง ปิ่นชัชวาล
,นายเมธี ศรีคร้าม,
นางราตรี ไพศาลสุขสมปอง, นางวราภรณ์ รุ่งรัศมี, นายวีรฉัตร กิจจานุวัฒน์,นายอดุลย์ บุญโนนแต้
๖. รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” สานักงานเลขาธิารคุรุสภา
จานวน ๑๗ ท่าน ได้แก่ นางวราภรณ์ รุ่งรัศมี , นางกุลชลีย์ ศรีแสงอ่อน , นางถนอมจิตร เจริญวงศ์ ,
นางธัญญมาศ พ่วงโพธิ์ , นางมาลัย แสงอิ่ม , นางวาสนา นาคคล้าม , นายอดุลย์ บุญโนนแต้,
นายสกล กาศักดิ,์ นายอุทัย ทิพย์โพธิเมือง , นางปัญลักษณ์ วงษ์สนอง , นางดรุณวรรณ์ พวงสุวรรณ์ ,
นางพรรณี สุทธิรักษ์เสนีย, นางวิลาวรรณ อินปุระ, นายอาคม สุตานนท์, นางรุจิวรรณ อารยะชัยกุล,
นางกนกรัตน์ กาศักดิ์และน.ส.ทัศนีย์ พลโก
๗. นางวราภรณ์ รุ่งรัศมี ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานเลขาธิการครุสภา เผยแพร่ผลงานระดับภูมิภาค
ในการประชุมทางวิชาการเลขาธิการครุสภา ของครุสภา
๘. นางกนกรัตน์ กาศักดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา งานมหกรรมวิชาการ
ระดับประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รางวัลที่ได้รับจากงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๙ ประจาปี
๒๕๕๖ ณ เทศบาลตาบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี
ครูได้รับรางวัล ดังนี้
๑. นายอาคม สุตานนท์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒. นางสมหมาย สุรโชติ รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
๓. นางราตรี ไพศาลสุขสมปอง รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
๑. น.ส.พรชนก โม้หมุน,ด.ช.ฤทธิชัย ไพรบูรณ์และด.ช.จอมพล ศรีทอง รางวัลเหรียญเงิน โครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. น.ส.สตรีรัตน์ วุฒิการญจน์,น.ส.วรางคณา ขาวเกิดและน.ส.มุกขรินทร์ โอวีระ รางวัลเหรียญทองแดง
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. ด.ช.ธีรวัฒน์ วงศ์ชวลิต,ด.ญ.สุขธิดา แทนธานีและด.ญ.วรรณพร พรมยศ รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๔. นายวัชริศ อาศัยผล,นายชนาธิป ครุฑศรีและนายธนากร สดับสร้อย รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕. ด.ช.ชนาธิป ผลเกตุ,ด.ญ.อารีรัตน์ ชาลีและด.ญ.สุกัญญา สกุณี รางวัลเหรียญทอง โครงงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๖. น.ส.รัชนีกร วานิชวรรณ,น.ส.พิรุณรัตน์ อินยาและน.ส.อธิชา ชูมล รางวัลเหรียญทอง(ยอดเยี่ยม)
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๗. ด.ญ.กรกนก นนทวงษ์,ด.ญ.ชวัญชนก เที่ยงธรรมและด.ญ.ดวงฤทัย ชาญหาลาภ รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๔
๘. น.ส.ปรีญาภรณ์ ทาสีดา,น.ส.อมรรัตน์ หอมหวลและน.ส.สุมิตตา แย้มสุวรรณ์ รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๙. น.ส.นิรมล หลวงเอ้ย,น.ส.ทฤฒมน เต๊ะขันหมากและด.ญ.ณัฐรินทร์ ศิระศักดิ์ชัย รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๐. น.ส.นันทวรรณ สารเหล็ก,น.ส.ศิริการณ์ วงษ์เทียนแดงและน.ส.สิริกรณ์ วงษ์เทียนแดง รางวัลเหรียญเงิน
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๑. ด.ญ.ธาริณี ใยทอง,ด.ญ.สภาภรณ์ มุนนีและด.ญ.รัตนะวดี สวัสดิมงคล รางวัลเหรียญทองแดง
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๒. นายกิตติศักดิ์ สุดสวาท,น.ส.อรอนงค์ แพทย์ลักฟ้าและน.ส.จันทร์ฉาย ภูแสนกล้า รางวัลเหรียญ
ทองแดง โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๓. ด.ช.พีรภัทร ทองถัน,ด.ช.ปรเมษฐ์ จันทร์หล้าและด.ช.ศุภฤกษ์ แย้มวงษ์ รางวัลเหรียญทองแดง
โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๔. น.ส.วิไล สินวัฒนาพานิช,น.ส.ศิทาธินี สีแจ่มและน.ส.พรประภา ฉ่าสุวรรณ์ รางวัลเหรียญทอง
(ยอดเยี่ยม) โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๕. ด.ญ.กฤติกา แก้ววิเชียร,ด.ญ.ธัชสินี งวดชัยและด.ช.วรัญญู ทองดง รางวัลเหรียญทองแดง โครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๖. น.ส.ปัณณพร รัศมี,น.ส.ศุภสิริ ใจแก้วและนายอัษฎาวุธ บุญเรือง รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๗. ด.ญ.วีนัส สุขคุ้ม,น.ส.มาลินี สุพะนามและด.ญ.รัตนาภร เหมือนชอบ รางวัลเหรียญเงินการประกวด
งานประดิษฐ์จากใบตอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๘. น.ส.ฐิติมา แก้ววงสา,น.ส.กัญญานัฐ คงสมสินและน.ส.พิทยา ไพจิตร รางวัลเหรียญเงินการประกวด
งานประดิษฐ์จากใบตอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๙. น.ส.อมลรดา รอดงาม,น.ส.พัชรา ชูเกสรและน.ส.จิราพรรณ บานชื่น รางวัลเหรียญเงินการประกวด
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๐. ด.ญ.ณัฐรินทร์ ศิระศักดิ์ชัย รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
๒๑. นายพงศธร จั่นประดับ รางวัเลหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๒. น.ส.กันตินันท์ ไชราชรางวัลเหรียญเงิน การประกวด
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๓. ด.ญ.บุญจีรา แจ่มแสง รางวัลเหรียญทอง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๔. นายพงศกรน์ คุ้มทรัพย์ รางวัลเหรียญเงิน การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๕. นายอธิบดี โพธิ์พันธ์และนายอนันต์ กองร้าย รางวัลเหรียญทอง การประกวดการวาดภาพระบายสี

๑๕

การพัฒ นาด้านสาธารณสุข ดาเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก
เน้นการเสริมสร้างสุขภาพของตนในชุมชนเมือง
เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรค
คณะผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการ สาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลฯ ได้มีการดาเนินกิจกรรมและโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
๒. โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสานักงานและนอกสานักงาน
๓. โครงการตรวจเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
๔. โครงการสร้างเสริมใส่ใจอนามัยแม่และเด็ก
๕. โครงการสร้างสุขภาพ
๖. โครงการพัฒนางานสุขศึกษาสู่มาตรฐานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๗. โครงการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน
๘. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตเอดส์และยาเสพติดฯ
๙. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ เฝ้าระวัง ป้ องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
๑๐. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเคมีภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค
๑๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๑๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๑๓. โครงการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
๑๔. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้สูงอายุ
๑๕. โครงการสร้างจิตสดใสใส่ใจผู้สูงอายุ
๑๖. โครงการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
๑๗. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๘. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๙. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมครอบครัวผาสุก
๒๐. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษาและชุมชน
๒๑. โครงการร่วมใจขจัดภัยสังคม
๒๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานสมาชิก อปพร.
๒๓. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์งานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อ
เครื่องสูบน้า (ไดโว่) จานวน ๑๐ เครื่อง , เครื่องสูบน้าขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง , รถขุดตีนตะขาบ
ขนาด ๖ สูบ ๑๕๐ แรงม้า จานวน ๑ คัน
- การจัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าบนทางเท้า,ตลาดสดและตลาดนัด

๑๖
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๑๗
โครงการพัฒนางานสุขศึกษาสู่มาตรฐานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

การรณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจาปี ๒๕๕๖

๑๘
โครงการสร้างจิตสดใสใส่ใจผู้สูงอายุ

๑๙
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้สูงอายุ

๒๐
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก

๒๑
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การจัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าบนทางเท้า,ตลาดสดและตลาดนัด

รถขุดตีนตะขาบและรถยนต์ฉุกเฉิน กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์

๒๒

นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ดาเนินการรณรงค์และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ รักษาสภาพแวดล้อมแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง โดยเทศบาลได้มีการ
ดาเนินโครงการต่างๆ ดังนี้
๑. โครงการจ้างเอกชนกาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาล
๒. โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัดมูลฝอยแห่งเดิมของเทศบาลเมืองลพบุรี
๓. โครงการจัดซื้อรถยนต์ขยะมูลฝอย
- จัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ๑๔ ลบ.ม. จานวน ๑ คัน
- จัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ๖ ลบ.ม. จานวน ๑ คัน
๔. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล
๕. โครงการขุดลอกคลองและท่อระบายน้าในเขตเทศบาล
๖. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
๗. โครงการจัดทาน้าหมักจุลินทรีย์ (EM)
๘. โครงการวันลดโลกร้อน (Car Free Day)
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ

๒๓
โครงการลดโลกร้อน (Car Free Day)

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาทางด้านการเศรษฐกิจ คือการจัดหารายได้ให้กับเทศบาล เพื่อนาไปใช้จ่าย ใน
โครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การจัด
ให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยสถานธนานุบาลเทศบาลเมื
องลพบุรี ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕ ๖ สถานธนานุบาลฯ มีการรับจานา จานวน
๒๙ ,๖๖๗ ราย เป็นเงิน
๖๕๒,๑๐๖,๙๐๐ ราย ไถ่ถอน จานวน ๒๘,๘๘๖ ราย เป็นเงิน ๖๔๙,๑๓๗,๒๕๐ บาท นอกจากนั้น
เทศบาลได้มีการส่งเสริมการสร้างรายได้ ให้กับชุมชนและการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเพื่อใช้ในกา รดาเนิน
กิจการของเทศบาล และการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
๒. สนับสนุนการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
๓. สนับสนุนการดาเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๔. การส่งเสริมศักยภาพของสตรี โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพสตรี

๒๔
โครงการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

นโยบายที่ ๔ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
การดาเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง และการจัดการบริหารนับว่าเป็นกระบวนการสาคัญที่จะ
ผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสาเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักและเพื่อให้ประชาชนอยู่เ ย็น
เป็นสุขร่วมกัน เทศบาลจึงได้มีการดาเนินการ ดังนี้
๑. เทศบาล เมืองลพบุรี มีเว็ปไซต์ของเทศบาลเมืองลพบุรี โดยเปิด กระดานถามตอบ บน
เว็ปไซต์ เพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดาเนินงานของเทศบาล และมีการแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนและการจัดทางบประมาณของเทศบาล
๒. จัดทาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
๓. การปรับปรุงการระบบการให้ บริการ และใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารต่างๆ มาปรับ
ใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนการดาเนินงานและอานวยความสะดวกใ ห้แก่ประชาชน
ในการรับบริการต่างๆ จากเทศบาล
๔. โครงการวันเทศบาล มีการจัดกิจกรรม ทาบุญเลี้ยงพระและจัดแข่งขันกีฬา เพื่อสร้าง
ความสามัคคีให้กับบุคลากรในองค์กรและตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
๕. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศ

๒๕
๖. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเชคและประเทศออสเตรีย

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

๒๖
โครงการเทศบาลพบประชาชน

๒๗

นโยบายที่ ๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประ
เภทการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อใ ห้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย โ ดยมีเป้าหมายหลัก “น้าไหล ไฟสว่าง ทาง
สะดวก พร้อมลอกท่อระบายน้า ลาคลองและคูระบายน้าทั้งเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ” โดยเทศบาล ได้มี
การดาเนินโครงการต่างๆ ดังนี้
๑. โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทิศทางและ
ป้ายบอกเขตเทศบาล
๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายเคเบิล
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมถนนปรางค์สามยอด
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้าถนนข้างวัดคลองสายบัว
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยโรงเหล้าเก่าวัดเชิงท่า
๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนารายณ์มหาราชฝั่งซ้าย (วงเวียนศรีสุริโยทัยศาลพระกาฬ (ขาเข้าเมือง)
๗. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ภายในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี ประกอบด้วย
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนเรศวร(วงเวียนศรีสุริโยทัยสะพาน ๓๓)
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้าถนนรามเดโชซอย ๔/๑, ๔/๒, ๔/๓
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้าถนนรามเดโชซอย ๗
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านป้อม
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมโนราห์
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูข้างโรงภาพยนตร์ทหารบกฝั่งซ้าย
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้าถนนพระศรีมโหสถ ซอย ๑
- ค่าก่อสร้างปรัปปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้าถนนพระศรีมโหสถ ซอย ๒
- ค่าปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าโรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้าถนนข้างวัดคลองสายบัว

๒๘
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยโรงเหล้าเก่าวัดเชิงท่า

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนเรศวร (วงเวียนศรีสุริโยทัย–สะพาน ๓๓)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้าถนนรามเดโชซอย ๔/๑,๔/๒,๔/๓

๒๙
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าถนนรามเดโชซอย ๗

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านป้อม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมโนราห์

๓๐

นายจาเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณการบริหารการศึกษาดีเด่นและโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
การบริหารการศึกษาดีมาก
จากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กระผมนายจาเริญ สละชีพ ในฐานะตัวแทนของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี
มีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการร่วมกัน พัฒนาเทศบาลเมือง ลพบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน สิ่งใดที่เป็น
ความสุข ความเจริญของชาวลพบุรีเราพร้อมที่ดาเนินการให้ แก่พี่น้องประชาชนชาวลพบุรี ต่อไป ขอขอบคุณ
พี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนเทศบาลเมืองลพบุรีด้วยดีตลอดมา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาเริญ สละชีพ
(นายจาเริญ สละชีพ)
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

