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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและ
จาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดาเนินงาน และทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

1.1 ลักษณะและแนวทางของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ แผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)
กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจาปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนิ นงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/
โครงการ ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5
ข้อ 26 ได้กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลแล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ส่วนภูมิภาค

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ

องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทาร่ างแผนการดาเนินงาน

จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

เสนอร่ างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

พิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ประกาศใช้

หน่ วยงานอื่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลประจาปีงบประมาณนั้น
2. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยให้เทศบาลประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ โดยสามารถดาเนินการพัฒนาได้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่างองค์การต่าง ๆ ที่ดาเนินงานในพื้นที่เขตเทศบาล ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัด
ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ
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แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้5องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองลพบุรี
ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดำเนินกำร

โครงกำรทั้งหมด

งบประมำณ

งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำนรับผิดชอบ

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

14

16.28

9,000,000

1

1.16

150,000

0.11

15

17.44

9,150,000.00

6.80

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

3.49

7,480,000

5.56

สานักปลัดฯ

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

1.16

70,000

0.05

สานักปลัดฯ

10

11.63

10,875,000

8.08

กองสาธารณสุขฯ

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

6

6.98

2,460,000

1.83

สานักการช่าง 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

17

19.77

32,726,400

24.31 กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ

50

58.14

62,161,400

46.17

1.2 แผนงานงบกลาง
รวม

6.68 สานักการช่าง กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ สานักการช่าง

2. ยุทธศำสตร์สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชำชน

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2.7 แผนงานงบกลาง
รวม

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดำเนินกำร

โครงกำรทั5้งหมด

งบประมำณ

งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำนรับผิดชอบ

3. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

9

10.47

57,540,457

42.74

3
12

3.49
13.95

500,000
58,040,457

0.37
43.11

กองการศึกษา

4. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรเทศบำลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4

4.65

3,700,000

2.75

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

1.16

900,000

0.67

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

2.33

610,000

0.45

4.4 แผนงานการพาณิชย์

2

2.33

70,000

รวม

9

10.47

5,280,000.00

3.92

รวมทั้งสิ้น

86

100.00

134,631,857.00

100.00

สานักปลัดฯ กองวิชาการฯ

กองสวัสดิการฯ

0.05 กองการประปา สถานธนานุบาลฯ
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แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองลพบุรี
1. ยุทธศำสตร์ พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร

1 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้าและ

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

500,000

จุดชมวิว

สานักการช่าง

(งบเทศบาล)

ใต้สะพาน

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

อุปกรณ์โซลาเซลล์ บริเวณจุดชมวิว - ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว
(ใต้สะพานพรหมมาสตร์)

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

พรหมมาสตร์

-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด
2 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

- หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จานวน 10 ชุด

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

(บริเวณชุมชนอู่รถรางเก่า)

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น
-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด

500,000
(งบเทศบาล)

ชุมชน
อู่รถรางเก่า

สานักการช่าง

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8
ที่

โครงกำร

3 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

(บริเวณซอยมหาราชครู)

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

500,000 ซอยมหาราช สานักการช่าง
(งบเทศบาล)

ครู

-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด
4 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

บริเวณซอยราชมนู

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

(ซอยข้าง ร.ร. พิบูลฯ)

-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

500,000 ซอยราชมนู สานักการช่าง
(งบเทศบาล)

(ข้าง ร.ร.
พิบูลฯ)

ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด
5 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

(บริเวณซอยเอกทศ)

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น
-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด

500,000 ซอยเอกทศ สานักการช่าง
(งบเทศบาล)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

6 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

รำยละเอียดของกิจกรรม

9
งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

ถนน

สานักการช่าง

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

500,000

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

(งบเทศบาล)

ท่าขุนนาง

บริเวณถนนท่าขุนนาง

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

(เลียบแม่น้า

(เลียบแม่น้าลพบุร)ี

-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

ลพบุร)ี

ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด
7 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

500,000
(งบเทศบาล)

ถนน

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

บริเวณถนนท่าขุนนาง

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

ท่าขุนนาง
(หลัง สภ.

(หลัง สภ. ท่าหินเดิม)

-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

ท่าหินเดิม)

สานักการช่าง

ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด

8 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

บริเวณถนนพระราม

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

(ถนนราชดาเนิน- ถนนวิชาเยนทร์) -ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด

500,000 ถนนพระราม สานักการช่าง
(งบเทศบาล)

(ถนนราชดาเนินถนนวิชาเยนทร์)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10
ที่

โครงกำร

9 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

(บริเวณรอบสวนราชานุสรณ์ )

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

500,000
(งบเทศบาล)

สานักการช่าง
สวน
ราชานุสรณ์

-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด
10 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

บริเวณวงเวียนเทพสตรี

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

500,000
(งบเทศบาล)

วงเวียน
เทพสตรี

สานักการช่าง

วงเวียน
ศรีสุริโยทัย

สานักการช่าง

(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) -ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด
11 ก่อสร้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้า

- หล่อเสาตอม่อ ศ.ส.ล. จานวน 10 ชุด

และอุปกรณ์โซลาเซลล์

- ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว

บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย

สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น

(วงเวียนสระแก้ว)

-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาดไม่ต่า กว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด

500,000
(งบเทศบาล)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

12 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน
ถนนสรศักดิ์

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- ก่อสร้างทางเดินเท้า กว้างประมาณ
1.00-2.00 ม. ยาว ประมาณ 930.00 ม.

11
งบประมำณ
สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

2,500,000 ถนนสรศักดิ์ สานักการช่าง
(งบเทศบาล)

พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและทาง
เดินผู้พิการ
13 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล
พร้อมรางระบายน้าซอยนเรศวร
3 แยก 1 ซ้าย

กว้างประมาณ 3.60 เมตร ยาวประมาณ

(งบเทศบาล) ซอยนเรศวร

35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตรม.
- ก่อสร้างรางระบายน้า ยาวประมาณ

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปู

70.00 เมตร
- ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

20.00 ตรม.

สะพานเทศบาลเมืองลพบุรี

- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

500,000
(งบเทศบาล)

กว้างประมาณ14.00 - 32.50 เมตร
ยาวประมาณ 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,288.00 ตรม.
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตรม

รวม

14

9,000,000

สะพาน
ทม.ลพบุรี

สานักการช่าง

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.2 แผนงำนงบกลำง
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

1 โครงการติดตั้งปรับปรุงเครือ่ งหมาย - จัดหาป้ายสัญญาณจราจร สามเหลี่ยม
จราจร สัญญาณไฟจราจรและ

หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร

ทาสีตีเส้นจราจร

กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงพลาสติก

150,000 ทม.ลพบุรี

งานธุรการ

ใส่น้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร
ยางชะลอความเร็ว ทาสีตีเส้นจราจร ฯลฯ

รวม

1

สานักงานปลัด

150,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองลพบุรี
2. ยุทธศำสตร์สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชำชน
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงกำร
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถ

-ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและใช้เป็น

และใช้เป็นเอนกประสงค์หลัง

เอนกประสงค์ หลังคาสานักงานเทศบาล

สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

เมืองลพบุรี พื้นที่ประมาณ 850.00 ตรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

4,250,000 ทม.ลพบุรี
งบเทศบาล

สานักปลัดฯ

3,000,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ

มุงด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน(Metal Sheet)
เคลือบอลูซิงค์
2 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบนอก - ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบนอก พื้นที่
และบันไดศาลาประชาคมเทศบาล ประมาณ 410 ตร.ม.
เมืองลพบุรี

- ปรับปรุงบันไดขึ้นลง พื้นที่ประมาณ
30.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงทางเชื่อม 2 จุด พื้นที่ประมาณ
42.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงโรงประกอบอาหาร พื้นที่
ประมาณ 53.00 ตร.ม.

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

230,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ปรับปรุงพื้นทางเข้าอาคารศาลา
ประชาคม
- ปรับปรุงทางเท้าด้านข้างอาคารศาลา
ประชาคม
- ปรับปรุงสีทาภายนอกชั้นล่างรอบอาคาร
ศาลาประชาคม
3 โครงการอุดหนุนงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
รวม

- สนับสนุนการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจาปีของจังหวัดลพบุรี

3

งานธุรการ

7,480,000

2.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและ

ที่

โครงกำร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
70,000 ทม.ลพบุรี สานักปลัดฯ
งานป้องกันฝ่าย

บรรเทาสาธารณภัยและ (อปพร.)

พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

1

70,000

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2.3 แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

1 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดจากโรคพิษ - จ่ายเป็นค่าจัดทาป้าย ค่าวัคซีน
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

120,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งานบริการสาธารณสุข

และงานสธารณสุขอื่น)
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระลูก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติราชนารี
2 โครงการพระราชดาริด้าน
- เพื่อดาเนินการตามแนวทางโครงการพระ
520,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุข
ราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 26 ชุมชน เงินอุดหนุนเอกชน
ชุมชนละ 20,000 บาท

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
4 โครงการให้บริการทันตกรรม
ให้แก่ อสม. ในชุมชนเทศบาล
เมืองลพบุรี
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาล
เมืองลพบุรี

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่
อสม.ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี

100,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการฯ
20,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

- ให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีทักษะในการดูแลช่องปากของตนเอง

15,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการฯ

- สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ
ในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

งานทันตสาธารณสุข

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

6 โครงการให้บริการทันตกรรม
ในสานักงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่

16
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)

ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

30,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในสานักงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการฯ

เทศบาลเมืองลพบุรี
7 โครงการให้บริการรักษาพยาบาล - ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสานักงาน
เบื้องต้นในสานักงานและนอก

- ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม

สานักงาน

โครงการเทศบาลพบประชาชน

8 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพนักงาน ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน คสล.
คสล. 2 ชั้น บริเวณสวนลิง

2 ชั้น บริเวณสวนลิง ขนาดกว้าง 7.50 ม.

70,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการฯ

5,000,000 บริเวณ
สวนลิง

ยาว 30.00 ม จานวน 10 ห้อง มุงด้วย
หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบ
อลูซิงค์
9 ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว
ชั้นเดียว บริเวณสวนลิง

บริเวณสวนลิง ขนาด 9.00 ม. ยาว 25.00ม

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม

10

(งานบริการสาธารณสุข
และงานสธารณสุขอื่น)

4,500,000 บริเวณ
สวนลิง

มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่
10 ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้า

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
(งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น)

500,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

และระบบไฟฟ้า อาคาร กองสาธารณสุขฯ

(งานบริหารทั่วไป)

ภายในอาคารสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข

10,875,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2.4 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

1 โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่ง - ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง
ไฟฟ้าสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จ

บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

พระนารายณ์มหาราช

มหาราช

2 โครงการประดับและตกแต่งสถานที่ - ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณ
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

มหาราช

- สร้างและตกแต่งซุ้มประตู

1,200,000 สวนราชานุ
สรณ์
500,000 สวนราชานุ
สรณ์

สานักการช่าง
งานไฟฟ้าและถนน

สานักการช่าง
งานสวนสาธารณะ

- จัดสวนหย่อม
3 โครงการขุดลอกคูคลองและ

-ขุดลอกคลอง ลารางสาธารณะ

ท่อระบายน้าในเขตเทศบาล

และท่อระบายน้าในเขตเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสัตว์สาธารณะ(สวนลิง)

- ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ

60,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานรักษาความสะอาด

500,000 สวนสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

และโดยรอบ

สาธารณะ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(สวนลิง)

งานสุขาภิบาล

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม

โครงกำร

5 โครงการจัดระเบียบลิง

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิง

18
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)

ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

โดยจัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้าลิง

งานสุขาภิบาล

สนามของเล่นลิงแหล่งพักผ่อนของลิง
จัดหาคนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ
- ย้ายลิงบางส่วนเพื่อลดความแออัด
ของลิง โดยจัดการสถานที่ที่เหมาะสม
6 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด - รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความ

100,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน สะอาดตามสถานที่สาคัญๆ ภายในเขต

งานรักษาความสะอาด

สาคัญต่าง ๆ (Big cleaning day) เทศบาล
รวม

6

2,460,000

2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงกำร

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- ดาเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น
- จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

งบประมำณ สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
20,000 ทม.ลพบุรี

หน่วย
ดำเนินกำร
กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียม

- นาคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขต

ความพร้อมครอบครัวผาสุก

เทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและ

19
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)

ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

3,600,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

200,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

10,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

260,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมครอบครัวผาสุก
3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

- จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตาม
ความต้องการของประชาชนใน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

เขตเทศบาลเมืองลพบุรี
จัดตั้งกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ
สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพ

5 โครงการอบรมสร้างจิตสดใส
ใส่ใจผู้สูงอายุ

- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี
ให้ผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และ
สอนวิธีการออกกาลังกายแบบที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

6 โครงการสารวจข้อมูลความจาเป็น - สารวจปรับปรุงข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)

รวม

6

60,000 ทม.ลพบุรี

พื้นฐานในเขตเทศบาลให้เป็น

อุดหนุนอาเภอ

ปัจจุบันและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

ลพบุรี

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสวัสดิการฯ

4,150,000

2.6 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
ที่
โครงกำร
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร 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
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
นันทนาการ
กลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ
2 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง
290,000 สวนราชานุ กองการศึกษา
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
/ตักบาตรและการแสดงฯ งานแผ่นดินสม
สรณ์ งานศาสนาวัฒนธรรม
เด็จพระนารายณ์มหาราช
ท้องถิ่น

ที่

โครงกำร

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เช่น ขบวนแห่

21
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)
3,400,000

หน่วย

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

วงเวียน

กองการศึกษา

ศรีสุริโยทัย งานส่งเสริมประเพณี

การประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ

และวัฒนธรรม

และหนูน้อยนพมาศและดนตรี
มหรสพต่างๆ
4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์

200,000 ทม.ลพบุรี

เช่น จัดขบวนแห่รดน้าดาหัวผู้ใหญ่

งานส่งเสริมประเพณี

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯ
5 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

-จัดกิจกรรมและพิธีทาบุญตักบาตร

และวัฒนธรรม

200,000 ทม.ลพบุรี

งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- จัดบรรพชาสามเณรที่มีอายุตั้งแต่
10 ปี ขึ้นไป
- จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนให้นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี
-ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา

กองการศึกษา
งานส่งเสริมประเพณี

-จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
6 โครงการบรรพชาสามเณร

กองการศึกษา

และวัฒนธรรม

10,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

7 โครงการลานวัฒนธรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมการ

22
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร
100,000 ทม.ลพบุรี

แสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออกร้าน

7

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
งานส่งเสริมประเพณี

จาหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี ฯลฯ
รวม

หน่วย
ดำเนินกำร

และวัฒนธรรม

4,400,000

2.7 แผนงำนงบกลำง
ที่

โครงกำร

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

27,658,800 ทม.ลพบุรี

ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

กองสวัสดิการฯ
(แผนชุมชน)

4,377,600 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ
(แผนชุมชน)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

23
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
90,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

โรคเอดส์ในเขตเทศบาลเทศบาล-

(แผนชุมชน)

เมืองลพบุรี
4 โครงการกองทุนหลักประกัน

- เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สุขภาพในระดับท้องถิ่น

เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อสนับสนุนและ

600,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)

งานศูนย์บริการฯ

ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขฯ

5 โครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก
ในโรงเรียน/ศพด.ปี 2563

- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- สาธิตและฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี

20,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)

งานทันตสาธารณสุข

เงินสมทบ

6 โครงการสุขภาพชองปากเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา ปี 2563

- ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบ

30,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานทันตสาธารณสุข

ของเทศบาลเมืองลพบุรี

เงินสมทบ

24
ที่

โครงกำร

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุน่ ปี 2563

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุน่ เยาวชน
มีความรูเ้ ข้าใจปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

30,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานส่งเสริมสุขภาพ

จากการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
8 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันการเกิดโรค

เงินสมทบ
50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

และป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนใน เรือ้ รังให้แก่ประชาชนในพื้นที่

(งบ สปสช.)

ชุมชนเขตเทศบาล

เงินสมทบ

ตรวจติดตาม และคัดกรองโรคเรือ้ งรังได้แก่

งานส่งเสริมสุขภาพ

เบาหวาน ความดันโลหิต เพื่อส่งเข้าสู่ระบบ
การรักษา
9 โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยโรค - ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง

50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

เรือ้ รัง ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะ ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือบรร (งบ สปสช.)
พึ่งพิง ปี 63

เทาปัญหาด้านสุขภาพและเตรียมทีมสุขภาพ

งานรักษาพยาบาล

เงินสมทบ

ให้มีศักยภาพในการเยี่ยมบ้าน
10 โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืช เก็บขนมูลฝอยและวัชพืชในคูคลองแหล่ง

180,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ในแหล่งน้าสาธารณะในเขตเทศบาล น้าสาธารณะ พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวด (งบ สปสช.)
เมืองลพบุรี ปี 63

ล้อมในแหล่งน้า

11 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย -จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลักการ 3 Rsปี 63 จากต้นทางตามหลักการ 3 Rs เช่นจัดอบรม
อถล. อสม.

งานรักษาความสะอาด

เงินสมทบ
50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานรักษาความสะอาด

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25
ที่

โครงกำร

12 โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพ

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

-ผู้จาหน่ายอาหาร ร้านอาหาร โต้รงุ่ แผงลอย

ตลาดสดและโต้รงุ่ เทศบาลเมือง

คานึงถึงความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร

ลพบุรี ปี 63

ที่จาหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภค

70,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล

และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
13 โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนา

-จาหน่ายอาหารในโรงเรียน คานึงถึงความ

คุณภาพสุขาภิบาลอาหารในเขต

สะอาดปลอดภัยของอาหารที่จาหน่ายให้กับ

เทศบาลเมือง ปี 63

นักเรียน ซึ่งเป็นผู้บริโภคและเกิดประโยชน์

70,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาล

ต่อสุขภาพ
14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อ.ส.ม. ส่งเสริม สนับสนุนให้อสม.สามารถจัดกิจกรรม
ปี 63

การแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาสาธารณสุข

297,200 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานส่งเสริมสุขภาพ

ของชุมชน
15 โครงการปฏิบัติธรรมนาชีวิต ปี 63 -เสริมสร้างความเข้าใจในการดาเนินชีวิตวิถี

230,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ชาวพุทธโดยใช้หลักธรรมนาการดาเนินชีวิต

งานส่งเสริมสุขภาพ

16 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ หญิงหลังคลอด นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่

50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

หญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินภาวะ

งานส่งเสริมสุขภาพ

ปี 63

สุขภาพอนามัยเบื้องต้น ให้มีสุขภาพ
ตามเกณฑ์กาหนดของกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

17 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- ดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา

ให้ได้ตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา

สาคัญในพื้นที่

- สนับสนุน/บริการองค์ความรูด้ ้าน
ปฏิบัติการและวิชาการเผยแพร่แก่อสม.
และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

26
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร

30,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

- สนับสนุนวิทยากรให้ความรูแ้ ละ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านโรคติดต่อ
ที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่เทศบาล
เมืองลพบุรี
รวม

17

หน่วย
ดำเนินกำร

32,726,400

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองลพบุรี
3. ยุทธศำสตร์ บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

บริหารสถานศึกษา

ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

- ค่าอาหารกลางวัน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

7,473,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานโรงเรียน

เมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด
สพฐ.ลพ.1 ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับประทานอาหารกลางวัน
ครบถ้วนทุกคน
2 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด

11,648,579 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

สพฐ.ลพ.1 อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
การจัดซื้อนมพร้อมดื่มในโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอย่างน้อย
200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน
3 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน

- อุดหนุนงบประมาณสาหรับ

17,068,000 ทม.ลพบุรี

ค่าอาหารกลางวันสาหรับ

กองการศึกษา
งานโรงเรียน

นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่
ให้ได้รับประทานอาหารกลางวัน
ครบถ้วนทุกคน
4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ - จัดแสดงผลงานของนักเรียน ครู
และมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

150,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานนิเทศการศึกษา

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม

โครงกำร

5 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรนักเรียน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่

29
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)

ดำเนินกำร

40,000 ทม.ลพบุรี

สาเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา

หน่วย
ดำเนินกำร
กองการศึกษา
งานโรงเรียน

นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3-6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ - สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมืองลพบุรี ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

ทม.ลพบุรี

งานโรงเรียน
100,000

สถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

48,000
500,000

โรงเรียน
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

250,000

ของโรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

กองการศึกษา

633,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกัน

30
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)
75,000

ยาเสพติดในสถานศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมการรัก

50,000

การอ่านในสถานศึกษา อปท.
8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้

50,000

ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา อปท
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวน

100,000

การเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัช
ญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง"สู่ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
10. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกัน

200,000

ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานที่
11.ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

1,403,000

12. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

8,772,500

13. ค่าหนังสือเรียน

2,342,578

14. ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,214,050

15. ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

1,297,270

16. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,165,480

ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

7 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา

- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและ

ดูงานพนักงานครูและบุคลากร

ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทางการ

ทางการศึกษา

ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

8 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กด้อย

31
งบประมำณ สถำนที่
(บำท)

1,650,000 ทม.ลพบุรี

เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบ

ทั้ง 2 อาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 โครง

สาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี

หลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมมุงด้วยหลังคา

10,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา

กองการศึกษา
งานโรงเรียน

300,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
ร.ร. ท. 2

เหล็กรีดลอน (Metal Sheet)

9

ดำเนินกำร
งานนิเทศการศึกษา

โอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

9 ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร - ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน

รวม

ดำเนินกำร

หน่วย

57,540,457

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่

โครงกำร

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

200,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา

แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ลพบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

งานกีฬาและ

ส่วนท้องถิ่น

นันทนาการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
กลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชน

300,000 ทม.ลพบุรี

ทั้งในและนอกสถานศึกษาในเขต

งานกิจกรรมเด็ก

เทศบาล
3 โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และเยาวชน
รายได้สถานศึกษา ทม.ลพบุรี

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
รวม

3

กองการศึกษา

กองการศึกษา
(รายได้สถานศึกษา)

เมืองลพบุรี จานวน 4 โรงเรียน
500,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองลพบุรี
4. ยุทธศำสตร์ บริหำรจัดกำรเทศบำลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

โครงกำร

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

100,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ

- จัดงานรัฐพิธี ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

งานรัฐพิธี

- จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยหรือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงค์
- ทาบุญเลี้ยงพระ
2 โครงการวันเทศบาล

- จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทาความสะอาดอาคารสถานที่
- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์สามัคคีระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก

600,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ
งานธุรการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

1,500,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ

- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
- เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลใน
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน
3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา - จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ดูงานในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศและต่างประเทศให้แก่

งานการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหารเทศบาล
- สมาชิกสภาเทศบาล
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี -จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
และสมาชิกสภาเทศบาล
รวม

4

1,500,000 ทม.ลพบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่างๆ
3,700,000

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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4.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

900,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ

1 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน- จัดกิจกรรมงานวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานรักษาความสงบฯ

-จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
รวม

1

900,000

4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน
รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงกำร
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
1 โครงการเทศบาลพบประชาชน

- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานภายในเทศบาลและ
หน่วยงานภายนอกเทศบาลในการให้
บริการประชาชนและรับทราบปัญหา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

600,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงกำร

2 โครงการจัดทาเวทีประชาคม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

-จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชน

10,000 ทม.ลพบุรี

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็น
การให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ของประชาชนและชุมชน
รวม

2

610,000

4.3 แผนงำนกำรพำณิชย์
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

1 โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาล - ทาบุญเลี้ยงพระ
เมืองลพบุรี

- จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทาความสะอาดสถานที่
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการ
ประปาเทศบาลเมืองลพบุรี

35,000 ทม.ลพบุรี

กองการประปา

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงกำร

2 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานุบาลของ อปท.

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- ทาบุญเลี้ยงพระ

35,000 ทม.ลพบุรี

- จัดกิจกรรมเพื่อราลึกถึงวัน
ก่อตั้งสถานธนานุบาล

รวม

2

70,000

สถานธนานุบาล

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีสรุปจานวนครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองลพบุรี
ครุภัณฑ์/แผนงำน
1. ครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1.4 แผนงานพาณิชย์
1.5 แผนงานสาธารณสุข
รวม
2. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.4 แผนงานพาณิชย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด

จำนวนครุภัณฑ์

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำนรับผิดชอบ

6
2
2
3
1
14

21.4
7.1
7.1
10.7
3.6
50.0

148,500
284,500
169,800
75,400
8,000
686,200

15.6 สานักปลัด/กองวิชาการฯ/กองคลัง
29.9 ลานักปลัดฯงานเทศกิจ/งานป้องกัน
17.8
กองสวัสดิการ
7.9 กองประปา/สถานธนานุบาล
0.8
กองสาธารณสุข
72.1

1
1
2

3.6
3.6
7.1

38,000
15,000
53,000

4.0 สานักการช่าง งานสวนสาธารณะ
1.6
กองสาธารณสุข
5.6

5
3
1
3
12
28

17.9
10.7
3.6
10.7
42.9
100

85,300
57,200
15,000
55,300
212,800
952,000

9.0 สานักปลัดฯ งานเทศกิจ/กองคลัง
6.0
กองสวัสดิการ
1.6
สานักปลัดฯ งานป้องกัน
5.8 กองประปา/สถานธนานุบาล
22.4
100
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมืองลพบุรี

แบบ ผด. 02/1

1. ครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครือ่ งปรับอากาศ

- เครือ่ งปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

32,400 สานักงาน

สานักปลัด

ทม.ลพบุรี

ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครือ่ ง
2 ตู้บานเลื่อนกระจก

- ตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 2 ชั้น ขนาด
ไม่น้อยกว่า 118*40*87 เซนติเมตร
พร้อมกุญแจล็อคแผ่นชั้นวางปรับระดับ
ได้ 2 แผ่น จานวน 1 ตู้

3,900 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

สานักปลัด

3 ตู้บานเลื่อนทึบ

- ตู้บานเลื่อนทึบแบบ 2 ชั้น ขนาด
ไม่น้อยกว่า 118*40*87 เซนติเมตร
พร้อมกุญแจล็อคแผ่นชั้นวางปรับระดับ
ได้ 2 แผ่น จานวน 1 ตู้

3,700 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

สานักปลัด

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)
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สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร
กองวิชาการ

4 เครือ่ งปรับอากาศ

- เครือ่ งปรับอากาศ ชนิดแขวน 15,000
บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ
25,900 บาท
- เครือ่ งปรับอากาศ ชนิดแขวน 13,000
บีทียู พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ
23,000 บาท

74,800 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

5 ตู้บานเลื่อนกระจก

- ตู้บานเลื่อนกระจก แบบ 2 ชั้น ขนาด
118*40*87 เซนติเมตร พร้อมกุญแจล็อค
แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น จานวน
2 ตู้ ๆ ละ 3,900 บาท

7,800 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

กองวิชาการ

6 เครือ่ งปรับอากาศ

- เครือ่ งปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 15,000
บีทียู จานวน 1 เครือ่ ง

25,900 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

กองคลัง

รวม

6

148,500

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งปรับอากาศ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- เครือ่ งปรับอากาศ ชนิดแขวน
18,000 บีทียู จานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ
28,600 บาท

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

84,500 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

หน่วย
ดำเนินกำร
สานักปลัด ฯ
งานเทศกิจ

200,000 สานักงาน

สานักปลัดฯ

ทม.ลพบุรี

งานป้องกัน

- เครือ่ งปรับอากาศ ชนิดแขวน
48,000 บีทียู จานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ
55,900 บาท
2 ชุดผจญเพลิง

รวม

2

- ชุดผจญเพลิง จานวน 1 ชุด

284,500

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งปรับอากาศ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- เครือ่ งปรับอากศ (แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน) ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

158,800 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

สานักการช่าง

11,000 สานักงาน

สานักการช่าง

พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ
47,000 บาท
- เครือ่ งปรับอากาศ (แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน) ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ
55,900 บาท
2 ตู้เหล็ก

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ ๆ ละ

ทม.ลพบุรี

5,500 บาท
รวม

2

169,800

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.4 แผนงำนกำรพำณิชย์
ที่

ครุภัณฑ์

1 เก้าอี้

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- เก้าอี้ทางานแบบมีล้อเลื่อน , มีพนักพิง
และที่พักแขน 2 ข้าง จานวน 7 ตัว

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

23,000 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

กองประปา

32,400 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

สถานธนานุบาล

20,000 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

สถานธนานุบาล

ตัวละ 5,000 บาท จานวน 1 ตัว
ตัวละ 3,000 บาท จานวน 6 ตัว
2 เครือ่ งปรับอากาศ

- เครือ่ งปรับอากาศ (แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน) ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครือ่ ง

3 เครือ่ งอ่านลายนิ้วมือ

- เครือ่ งอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง
จานวน 1 เครือ่ ง

รวม

3

75,400

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.5 แผนงำนสำธรณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1 ตู้ล็อกเกอร์
รวม

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จานวน 1 ตู้

1

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

8,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุข

8,000

2. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครือ่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - เครือ่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

19,000 สานักงาน

สานักการช่าง

2 เครือ่ ง ๆ ละ 9,500 บาท
รวม

1

ทม.ลพบุรี
19,000

งานสวนสาธารณะ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2.2 แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

1 ตู้เย็น

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้

รวม

1

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

15,000 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุข

15,000

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมำณ

สถำนที่

(บำท)
ดำเนินกำร
30,000 สานักงาน

หน่วย
ดำเนินกำร
สานักปลัด

ทม.ลพบุรี
2 เครือ่ งพิมพ์

- เครือ่ งพิมพ์ จานวน 1 เครือ่ ง

8,900 สานักงาน
ทม.ลพบุรี

สานักปลัด

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

งบประมำณ

46
สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

7,500 สานักงาน

สานักปลัดฯ

จานวน 3 เครือ่ ง ๆ ละ 2,500 บาท

ทม.ลพบุรี

งานเทศกิจ

ครุภัณฑ์

3 เครือ่ งสารองไฟฟ้า

4 เครือ่ งคอมพิวเตอร์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

- เครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง

30,000 สานักงาน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองคลัง

ทม.ลพบุรี
5 เครือ่ งพิมพ์

- เครือ่ งพิมพ์ จานวน 1 เครือ่ ง

8,900 สานักงาน

กองคลัง

ทม.ลพบุรี
รวม

5

85,300

3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ
23,000 บาท

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

46,000 สานักงาน

สานักการช่าง

ทม.ลพบุรี
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ที่

ครุภัณฑ์

2 จอคอมพิวเตอร์

3 สแกนเนอร์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

8,000 สานักงาน

สานักการช่าง

จานวน 2 จอ ๆ ละ 4,000 บาท

ทม.ลพบุรี

- สแกนมเนอร์ จานวน 1 เครือ่ ง

3,200 สานักงาน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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สานักการช่าง

ทม.ลพบุรี
รวม

3

57,200

3.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งพิมพ์

รวม

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- เครือ่ งพิมพ์ จานวน 1 เครือ่ ง

1

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

15,000 สานักงาน

สานักปลัดฯ

ทม.ลพบุรี

งานป้องกัน

15,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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3.4 แผนงำนกำรพำณิชย์
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งสารองไฟฟ้า

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

- เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

20,300 สานักงาน

(480 Watts) จานวน 7 เครือ่ ง ๆ ละ

ทม.ลพบุรี

กองการประปา

2,500 บาท
2 คอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง

30,000 สานักงาน

สถานธนานุบาล

ทม.ลพบุรี
3 เครือ่ งสารองไฟฟ้า

รวม

3

- เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 2,500 บาท

5,000 สานักงาน
ทม.ลพบุรี
55,300

สถานธนานุบาล
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