แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลพบุรี

สารบัญ
หน้า
 ส่วนที่ 1 บทนา
1.1
1.2
1.3
1.4

ลักษณะและแนวทางของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
1
2
2-3
4

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2.3 บัญชีสรุปครุภัณฑ์

5-6
7-34
35

2.4 บัญชีจานวนครุภัณฑ์

36

ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงาน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดาเนินงาน และทาให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

1.1 ลักษณะและแนวทางของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบ คุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
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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 มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจาปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการ
ดาเนิ น งานในปี งบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
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1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒ นาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลแล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการ

หน่วยงานอื่น
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอร่างฯ ต่อนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ประกาศใช้
นายกเทศมนตรี

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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1. เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลประจาปีงบประมาณ
นั้น
2. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ช่ว ยให้ เทศบาลประหยัดทั้ งด้านระยะเวลา บุ คลากร วัสดุอุป กรณ์ และงบประมาณ โดยสามารถดาเนินการพัฒ นาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่างองค์การต่างๆ ที่ดาเนินงานในพื้นที่เขตเทศบาล ทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมา ย
เดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ



ส่ วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุ ปจานวนโครงการและงบประมาณ

5

แบบผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลเมืองลพบุรี
ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดำเนินกำร

โครงกำรทั้งหมด

งบประมำณ

งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำนรับผิดชอบ

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

8

10.53

26,107,000

8

10.53

26,107,000.00

17.97

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

1.32

1,360,000

0.94

สานักปลัดฯ

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

1.32

70,000

0.05

สานักปลัดฯ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

7

9.21

1,015,013

0.70

กองสาธารณสุขฯ

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

6

7.89

2,260,015

1.56

สานักการช่าง กองสาธารณสุขฯ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5

6.58

4,040,000

2.78

กองสวัสดิการฯ

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5

6.58

4,190,000

2.88

กองการศึกษา

18

23.68

35,840,400

44

57.89

484,775,400

รวม

17.97 สานักการช่าง กองสาธารณสุขฯ

2. ยุทธศำสตร์สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชำชน

2.7 แผนงานงบกลาง
รวม

24.67 กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ
33.57

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดำเนินกำร

โครงกำรทั้งหมด

งบประมำณ

งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำนรับผิดชอบ

3. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

11

14.47

63,262,164

43.54

กองการศึกษา

3

3.95

500,000

0.34

กองการศึกษา

14

18.42

63,762,164

43.89

4. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรเทศบำลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5

6.58

5,060,063

3.48

สานักปลัดฯ กองวิชาการฯ

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

1.32

900,000

0.62

สานักปลัดฯ

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

2.63

610,000

0.42

กองสวัสดิการฯ

4.4 แผนงานการพาณิชย์

2

2.63

70,000

รวม

10

13.16

6,640,063.00

4.57

รวมทั้งสิ้น

76

100.00

145,284,564.00

100.00

0.05 กองการประปา สถานธนานุบาลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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แบบผด. 02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลพบุรี
1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนรามเดโช

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างประมาณ 15.00 ม. ยาวประมาณ
900 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 13,500 ตรม.
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ
370.00 ตรม.
- ทาสีคันหินหน้าทางเท้า พื้นที่
ประมาณ 630.00 ตารางเมตร
- งานยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อท่อ
ระบายน้าในถนน จานวน 120 บ่อ

6,600,000 ถนนรามเดโช

หน่วย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

8
ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ

8,790,000 ซอยเทพสตรี

10.00 - 11.00 ม. ยาวประมาณ

2 (หลังสถานี

ระบายน้า ซอยเทพสตรี 2

488.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ตารวจภูธร)

(หลังสถานีตารวจภูธรจังหวัด

- ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.60

จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี)

เมตร จานวน 900 ท่อน
- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้า Ø 0.60
เมตร จานวน 68 บ่อ

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบ
วงเวียนศรีสุริโยทัย

- รือ้ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิม พื้นที่ประมาณ 11,822.00 ตรม.
- ปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ
11,822 ตรม.
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
170.00 ตรม.

5,300,000

วงเวียนศรี
สุริโยทัย

หน่วย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สานักการช่าง

9
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอยหลังประกันสังคม

- ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนสีดา ซอย 4
(ข้างโรงเรียนวรพิทยา)

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

960,000

ยาวประมาณ 150.00 เมตร

กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 124.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ซอยหลัง

หน่วย

ถนนสีดา

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ซอย4
(ข้างโรงเรียน
วรพิทยา)

480.00 ตรม.
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราม- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดโชซอย 6

กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ
49.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
- ปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างประมาณ 2.50 - 3.50 ม.
ยาวประมาณ 320 ม.หนาเฉลี่ย0.05 ม.
หรือพื้นที่ประมาณ 1,095.00 ตรม.
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.10 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ
64.00 ตรม.

657,000 ถนนรามเดโช
ซอย 6

พ.ศ. 2564

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

ประกันสังคม
380,000

พ.ศ. 2563

สานักการช่าง

10
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาง

- ก่อสร้างทางเท้า กว้างประมาณ

เท้าซอยโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

0.95-1.70 ม.ยาวประมาณ 260.00

(ฝั่งซ้าย)

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

420,000 ซอยโรงเรียน
อนุบาลลพบุรี

หน่วย

(ฝั่งซ้าย)

ท่าหิน (โรงพักท่าหินเก่า)

(โรงพักท่าหินเก่า) พื้นที่ประมาณ

3,000,000 โรงพักท่าหิน
เก่า

1-3-76 ไร่ โดยทาการรือ้ ถอนต้นไม้
ใหญ่ รือ้ ถอนวัชพืชและสิ่งก่อสร้าง
ชารุดทรุดโทรมผุพังของเดิมและ
ทาการปลูกต้นไม้ใหญ่ จัดสวนหย่อม
ติดตั้งน้าพุสามชั้น ก่อสร้างห้องน้า
ส้วม
รวม

8

26,107,000

พ.ศ. 2564

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

275.00 ตารางเมตร
8 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ - ปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน

พ.ศ. 2563

สานักการช่าง

11
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลพบุรี
2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ก่อสร้างลานจอดรถอเนกประสงค์ - ก่อสร้างลานจอดรถอเนกประสงค์พร้อม
พร้อมรางยูระบายนา หลังอาคาร รางยูระบายนาหลังอาคารสานักงาน
สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

1,360,000 ทม.ลพบุรี
งบเทศบาล

สานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองลพบุรีพื่นที่ประมาณ
1,300ตร.ม.
- รือถอนพืนเดิมและฐานรากเดิม
- ก่อสร้างรางยู ค.ส.ล.
- ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก
- ก่อสร้างพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้างท่อระบายนา ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.

รวม

1

1,360,000

12

แบบผด. 02

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและ

ที่

โครงการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ
70,000 ทม.ลพบุรี สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานป้องกันฝ่าย

บรรเทาสาธารณภัยและ (อปพร.)

พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

1

70,000

2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

1 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดจากโรคพิษ - จ่ายเป็นค่าจัดทาป้าย ค่าวัคซีน

160,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

(งานบริการสาธารณสุข

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

และงานสธารณสุขอื่น)

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

2 โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

- เพื่อดาเนินการตามแนวทางโครงการพระ
520,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
ราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 26 ชุมชน เงินอุดหนุนเอกชน
ชุมชนละ 20,000 บาท

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการ

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

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

13
งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่
อสม.ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี

200,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการฯ
20,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

- ให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีทักษะในการดูแลช่องปากของตนเอง

15,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

งานทันตสาธารณสุข

งานทันตสาธารณสุข

- สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ
ในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

6 โครงการให้บริการทันตกรรม
ในสานักงาน

- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่

30,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในสานักงานสาธารณสุข

งานทันตสาธารณสุข

เทศบาลเมืองลพบุรี
7 โครงการให้บริการรักษาพยาบาล

รวม

- ให้การรักษาพยาบาลเบืองต้นในสานักงาน

เบืองต้นในสานักงานและนอก

- ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม

สานักงาน

โครงการเทศบาลพบประชาชน
7

70,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการฯ

1,015,013

14

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

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

60,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ท่อระบายนาในเขตเทศบาล

และท่อระบายนาในเขตเทศบาล

งานรักษาความสะอาด

เมืองลพบุรี
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสัตว์สาธารณะ(สวนลิง)

- ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ

350,000 สวนสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

และโดยรอบ

สาธารณะ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(สวนลิง)

งานสุขาภิบาล

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการ

5 โครงการจัดระเบียบลิง

รายละเอียดของกิจกรรม

15
งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

- จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิง
โดยจัดหาที่ให้อาหารลิง สระนาลิง

50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
.

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

2,260,015
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

- ดาเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น จัดการแข่งขันกีฬา
ให้แก่เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียม

- นาคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขต

ความพร้อมครอบครัวผาสุก

เทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

20,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

3,600,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

150,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

10,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

260,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมครอบครัวผาสุก
3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

- จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตามความต้อง
การของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
จัดตังกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ
สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพ

5 โครงการอบรมสร้างจิตสดใส
ใส่ใจผู้สูงอายุ

- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี
ให้ผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และสอนวิธี
การออกกาลังกายแบบที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ

รวม

5
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4,040,000
17

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง
290,000 สวนราชานุ กองการศึกษา
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
/ตักบาตรและการแสดงฯ งานแผ่นดินสม
สรณ์ งานศาสนาวัฒนธรรม
เด็จพระนารายณ์มหาราช
ท้องถิ่น
2 โครงการจัดงานประเพณีลอย
- จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค
3,400,000 วงเวียน กองการศึกษา

ที่

โครงการ

กระทง

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เช่น ขบวนแห่

ศรีสุริโยทัย งานส่งเสริมประเพณี

การประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ

และวัฒนธรรม

และหนูน้อยนพมาศและดนตรีมหรสพต่างๆ
3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์

200,000 ทม.ลพบุรี

เช่น จัดขบวนแห่รดนาดาหัวผู้ใหญ่

งานส่งเสริมประเพณี

จัดการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน ฯ
4 โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่

-จัดกิจกรรมและพิธีทาบุญตักบาตร

และวัฒนธรรม

200,000 ทม.ลพบุรี

งานประเพณีวันขึนปีใหม่
- จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมการ

และวัฒนธรรม

100,000 ทม.ลพบุรี

แสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออกร้าน

5

กองการศึกษา
งานส่งเสริมประเพณี

จาหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี ฯลฯ
รวม

กองการศึกษา
งานส่งเสริมประเพณี

-จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
5 โครงการลานวัฒนธรรม

กองการศึกษา

และวัฒนธรรม

4,190,000
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2.7 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ

1 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- สงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

(บาท)

ดาเนินการ

28,914,000 ทม.ลพบุรี

ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

2 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพ
คนพิการ

- สงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่คนพิการ

ผู้ป่วยโรคเอดส์

- สงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

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
(แผนชุมชน)

4,358,400 ทม.ลพบุรี

ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

3 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพ

ดาเนินการ

กองสวัสดิการฯ
(แผนชุมชน)

78,000 ทม.ลพบุรี

โรคเอดส์ในเขตเทศบาลเทศบาล-

กองสวัสดิการฯ
(แผนชุมชน)

เมืองลพบุรี
4 เงินสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี

- เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

600,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองลพบุรี ตามหลักเกณฑ์กองทุน

งานศูนย์บริการฯ

ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

19
งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ

5 โครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ตรวจสุขภาพช่องปาก

ในโรงเรียน/ศพด.ปี 2564

- สาธิตและฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี

6 โครงการสุขภาพชองปากเด็ก

- ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน

นักเรียนประถมศึกษา ปี 2564

ประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

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

20,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานทันตสาธารณสุข
30,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานทันตสาธารณสุข

ของเทศบาลเมืองลพบุรี
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง

- เฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน

ป้องกันโรคติดต่อเทศบาลเมืองลพุบรี- ตรวจติดตามและคัดกรองโรคติดต่อเพื่อ

50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเข้าสู่ระบบการรักษา
8 โครงการจิตอาสาพัฒนาลานา

- เพื่อปรับปรุงทัศน์ความสะอาดสวยงามของ

ลาคลองในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี คูคลอง

200,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานรักษาความ

- เพื่อป้องกันแหล่งนาตืนเขินและเน่าเสีย

สะอาด

อันเกิดจากวัชพืช
- เพื่อป้องกันแหล่งเพาะเชือโรคและกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์
- เพื่อให้การไหลของนาในคลองสาธารณะ
เป็นไปได้โดยสะดวก

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

20
งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ที่

โครงการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

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 โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยโรค - ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรคเรือรัง

50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
เรือรัง ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะ ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือบรร (งบ สปสช.)
งานรักษาพยาบาล
พึ่งพิง ปี 64

เทาปัญหาด้านสุขภาพและเตรียมทีมสุขภาพ
ให้มีศักยภาพในการเยี่ยมบ้าน

10 โครงการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย - เสริมสร้างความรูก้ ารขับขี่ปลอดภัย วินัย
สวมหมวกนิรภัยเทศบาลเมืองลพบุรี การจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่
ปี 64

380,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
- สร้างค่านิยมและทัศนคติในการขับขี่
จักรยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัย
- ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ของการขับขี่จักรยานยนต์

11 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย -จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลักการ 3 Rsปี 64 จากต้นทางตามหลักการ 3 Rs เช่นจัดอบรม

40,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานรักษาความสะอาด

อถล. อสม.

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

21
งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ที่

โครงการ

12 โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-ผู้จาหน่ายอาหาร ร้านอาหาร โต้รงุ่ แผงลอย

ตลาดสดและโต้รงุ่ เทศบาลเมือง

คานึงถึงความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร

ลพบุรี ปี 64

ที่จาหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภค

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

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

50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งบ สปสช.

งานสุขาภิบาล

และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
13 โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนา

-จาหน่ายอาหารในโรงเรียน คานึงถึงความ

คุณภาพสุขาภิบาลอาหารในเขต

สะอาดปลอดภัยของอาหารที่จาหน่ายให้กับ

เทศบาลเมือง ปี 64

นักเรียน ซึ่งเป็นผู้บริโภคและเกิดประโยชน์

70,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งบ สปสช.

งานสุขาภิบาล

ต่อสุขภาพ
14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อ.ส.ม. ส่งเสริม สนับสนุนให้อสม.สามารถจัดกิจกรรม
ปี 64

การแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาสาธารณสุข

300,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งบ สปสช.

งานส่งเสริมสุขภาพ

ของชุมชน
15 โครงการปฏิบัติธรรมนาชีวิต ปี 64 -เสริมสร้างความเข้าใจในการดาเนินชีวิตวิถี
ชาวพุทธโดยใช้หลักธรรมนาการดาเนินชีวิต
16 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ หญิงหลังคลอด นักเรียนและเยาวชนในพืนที่
หญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสุขภาพเบืองต้นประเมิน
ปี 64
ภาวะสุขภาพอนามัยเบืองต้น ให้มีสุขภาพ
ตามเกณฑ์กาหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ที่

โครงการ

200,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งบ สปสช.

งานส่งเสริมสุขภาพ

50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งบ สปสช.

งานส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม

22
งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

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.

17 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา
สาคัญในพืนที่

- ดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ให้ได้ตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา
- สนับสนุน/บริการองค์ความรูด้ ้าน
ปฏิบัติการและวิชาการเผยแพร่แก่อสม.

50,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ
- สนับสนุนวิทยากรให้ความรูแ้ ละ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาสาคัญในพืนที่เทศบาลเมืองลพบุรี
18 โครงการรักษ์ดวงตา ประชารวมใจ - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ/วัยทางานและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับ

400,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานรักษาพยาบาล

การอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับโรคทางตาและ
การดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพดวงตา
- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ กลุ่ม้ที่อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรีได้รับการตรวจคดกรองและตรวจ
วัดสายตา
รวม

18

35,840,400
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แบบผด. 02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลพบุรี
3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

บริหารสถานศึกษา

ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

- ค่าอาหารกลางวัน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

7,457,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานโรงเรียน

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

11,646,664 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

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

- อุดหนุนงบประมาณสาหรับ
ค่าอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์)
ให้ได้รับประทานอาหารกลางวัน
ครบถ้วนทุกคน

17,080,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานโรงเรียน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ

4 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรนักเรียน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่

25
งบประมาณ สถานที่
(บาท)

ดาเนินการ

40,000 ทม.ลพบุรี

สาเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา
งานโรงเรียน

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

ศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมืองลพบุรี ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

19,178,500 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

609,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกัน
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งบประมาณ สถานที่
(บาท)
75,000

ยาเสพติดในสถานศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมการรัก

250,000

การอ่านในสถานศึกษา อปท.
8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้

50,000

ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา อปท
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวน

100,000

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

1,432,000

11. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

8,778,000

12. ค่าหนังสือเรียน

2,420,480

13. ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,187,570

14. ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

1,261,600

15. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,116,850

ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

6 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา

- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและ

ดูงานพนักงานครูและบุคลากร

ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทางการ

ทางการศึกษา

ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

7 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส
8 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็น

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กด้อย

27
งบประมาณ สถานที่
(บาท)

ดาเนินการ

1,650,000 ทม.ลพบุรี

ดาเนินการ
กองการศึกษา
งานนิเทศการศึกษา

10,000 ทม.ลพบุรี

โอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
- ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคามุงด้วยหลังคาเหล็ก

หน่วย

กองการศึกษา
งานโรงเรียน

5,000,000 ทม.ลพบุรี

อาคารกีฬาในร่ม โรงเรียนเทศบาล รีดลอน (Metal Sheet) เคลือบอลูซิงค์

กองการศึกษา
ร.ร ท. 4

4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน
- ปรับปรุงพื้นภายในอาคารพร้อมตีเส้น
- ก่อสร้างที่นั่งคนดู
- ปรับปรุงผนังพร้อมทาสีอาคาร
9 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครู
และมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชา
การและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา
ของเทศบาล ระดับเทศบาล,ระดับเขตการ
ศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ ฯลฯ

100,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการ

10 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดของกิจกรรม

28
งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

โรงเรียน

กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและ

900,000

สิ่งก่อสร้างโรงเรียนละ 150,000 บาท

1,2,3,4,5

และสิ่งก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล

ศูนย์เด็กเล็ก

1,2,3,4,5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานที่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกัน

200,000 ทม.ลพบุรี

ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานที่ เช่น
การจัดกิรกรรม การอบรม ฯลฯ

รวม

11

63,262,164

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ลพบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
กลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชน
ทั้งในและนอกสถานศึกษาในเขต
เทศบาล
3 โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

200,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

300,000 ทม.ลพบุรี

กองการศึกษา
งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

รายได้สถานศึกษา ทม.ลพบุรี

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
รวม

3

กองการศึกษา
(รายได้สถานศึกษา)

เมืองลพบุรี จานวน 4 โรงเรียน
500,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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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แบบผด. 02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลพบุรี
4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

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. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

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

สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่างๆ

1,500,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
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งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

1,360,000 หลังอาคาร
สานักงาน

สานักปลัด

5 โครงการก่อสร้างลานจอดรถอเนก - รือ้ ถอนพื้นเดิมและฐานรากของเดิม
ประสงค์พร้อมรางยูระบายน้า
- ก่อสร้างรางยู ค.ส.ล.
หลังอาคารสานักงานเทศบาล

- ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก

เมืองลพบุรี

- ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

เทศบาล
เมืองลพบุรี

- ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.
รวม

5

5,060,063

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

900,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ

1 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน - จัดกิจกรรมงานวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งานรักษาความสงบฯ

- จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
รวม

1

900,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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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4.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน

600,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

10,000 ทม.ลพบุรี

กองสวัสดิการฯ

ร่วมกับหน่วยงานภายในเทศบาลและ
หน่วยงานภายนอกเทศบาลในการให้
บริการประชาชนและรับทราบปัญหา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน
2 โครงการจัดทาเวทีประชาคม

-จัดทาเวทีประชาคม ในการสนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของชุมชน การจัดทาประชาคม
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุในการแสดงความคิด
เห็น การแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

รวม

2

610,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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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4.3 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

ดาเนินการ

1 โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาล - ทาบุญเลี้ยงพระ
เมืองลพบุรี

35,000 ทม.ลพบุรี

กองการประปา

35,000 ทม.ลพบุรี

สถานธนานุบาล

- จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทาความสะอาดสถานที่
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการ
ประปาเทศบาลเมืองลพบุรี

2 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานุบาลของ อปท.

- ทาบุญเลี้ยงพระ
- จัดกิจกรรมเพื่อราลึกถึงวัน
ก่อตั้งสถานธนานุบาล

รวม

2

70,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

