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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน และทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

1.1 ลักษณะและแนวทางของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)
กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น
แผนการดำเนิ น งานเป็ น เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้ แนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5
ข้อ 26 ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุนการจัดทำแผนพัฒ นาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒ นาของเทศบาล หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

จัดทาร่ างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

เสนอร่ างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

พิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน

หน่ วยงานอื่น

เสนอร่ างฯ ต่อนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

ประกาศใช้

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น
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2. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยให้เทศบาลประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ โดยสามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่างองค์การต่างๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่เขตเทศบาล ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย เดียวกัน มีการจัด
ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ
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แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลเมืองลพบุรี
ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ที่ดำเนินกำร

โครงกำรทั้งหมด

งบประมำณ

งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำนรับผิดชอบ

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14

16.87

28,168,000

20.64

สานักช่าง

1

1.20

150,000

0.11

สานักปลัดฯ

15

18.07

28,318,000.00

20.75

1

1.20

115,000

0.08

สานักปลัดฯ

10

12.05

1,015,000

0.74

กองสาธารณสุขฯ

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

6

7.23

1,760,000

1.29

สานักช่าง กองสาธารณสุขฯ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6

7.23

4,100,000

3.00

กองสวัสดิการฯ

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7

8.43

3,290,000

2.41

กองการศึกษา

17

20.48

36,932,400

27.06 กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ

47

56.63

47,212,400

34.59

1.2 แผนงานงบกลาง
รวม
2. ยุทธศำสตร์สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชำชน
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

2.7 แผนงานงบกลาง
รวม
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จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ที่ดำเนินกำร

โครงกำรทั้งหมด

งบประมำณ

งบประมำณทั้งหมด

3. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

9

10.84

56,362,500

41.30

กองการศึกษา

3
12

3.61
14.46

500,000
56,862,500

0.37
41.66

กองการศึกษา

4. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรเทศบำลตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4

4.82

2,510,000

1.84

สานักปลัดฯ

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

1.20

900,000

0.66

สานักปลัดฯ

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

2.41

610,000

0.45

กองสวัสดิการฯ

4.4 แผนงานการพาณิชย์

2

2.41

65,000

รวม

9

10.84

4,085,000.00

2.99

รวมทั้งสิ้น

83

100.00

136,477,900.00

100.00

0.05 กองการประปา สถานธนานุบาลฯ
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แบบ ผด. 02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองลพบุรี
1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

1 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า - รื้อถอนทางเดินเท้าเดิมที่ชารุดเสียหายและ
ถนนกาญจนาคม

ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์

ลายขนาดกว้างประมาณ 0.70-2.10 เมตร
หรือพื้รที่ไม่น้อยกว่า 511.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า พร้อมราง
ตื้นยาวประมาณ 446.00 เมตร
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องส่าง บริเวณหน้าคัน
หินทางเดินเท้า จานวน 94 จุด
- ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักรับน้า เหล็กหล่อ
จานวน 39 ชุด
- วางบ่อพักรับน้าสาหรับท่อระบายน้าขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน
14 บ่อ

1,730,000

ถนน
กาญจนาคม

หน่วย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.
สานักช่าง
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

หน่วย

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว
ประมาณ 121.00 เมตร

ถนนประตูชัย

ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์

ลาย ขนาดกว้างประมาณ 1.35 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า พร้อมราง
ตื้น ยาวประมาณ 427.00 เมตร
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้าคัน

หินทางเดินเท้า จานวน 86 ชุด
-ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักรับน้า เหล็กหล่อ
จานวน 27 ชุด

1,237,000

ถนน
ประตูชัย

พ.ศ. 2565

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.

- การขุดวางท่อระบายน้า คสล. ชั้น 3

2 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า - รื้อถอนทางเดินเท้าเดิมที่ชารุดเสียหายและ

พ.ศ. 2564

สานักช่าง

9
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

3 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า - รื้อถอนทางเดินเท้าเดิมที่ชารุดเสียหายและ
ถนนวัดพระธาตุ ฝั่งทิศใต้

500,000

ถนน

ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์

วัดพระธาตุ

ลาย ขนาดกว้างประมาณ 0.85-1.85 เมตร

ฝั่งทิศใต้

หน่วย
สานักช่าง

-ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า พร้อมราง
ตื้น ยาวประมาณ 139.00 เมตร
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้าคัน

หินทางเดินเท้า จานวน 28 จุด
- ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักรับน้า เหล็กหล่อ

จานวน 15 ชุด

ถนนหน้าพระกาฬ

ทางเดินเท้าพิมพ์ลาย ขนาดกว้าง
1.90-4.70 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,775 ตารางเมตร
- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า
พร้อมรางตื้น ยาวประมาณ 599 เมตร

5,500,000 ถนนหน้า
พระกาฬ

พ.ศ. 2565

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.

หรือพื้นที่ไม่น้อบกว่า 178.00 ตารางเมตร

4 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า - รือ้ ถอนทางเดินเท้าเดิมที่ชารุดเสีย
หาย และดาเนินการก่อสร้างปรับปรุง
พร้อมวางท่อระบายน้า

พ.ศ. 2564

สานักช่าง

10
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

- ทาการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ

หน้าคันหินทางเดินเท้า จานวน 112 จุด
- ทาการวางบ่อพักรับน้า สาหรับท่อระบาย

น้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 66 บ่อ (บนทางเดินเท้า)
- ทาการวางบ่อพักรับน้า สาหรับท่อระบาย

น้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 2 บ่อ(บนผิวจราจร)
- ทาการขุดวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ชั้น 3
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว
ประมาณ 511.00 เมตร
- ทาการก่อสร้างทางลาดขอบถนนสาหรับ
ผู้พิการ จานวน 4 จุด

หน่วย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.

11
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

5 ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า - รือ้ ถอนทางเดินเท้าที่ชารุดเสียหายและ
รอบวัดพระศรีมหาธาตุ

2,220,000

รอบวัด

ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์

พระศรี-

ลาย ขนาดกว้างประมาณ 1.10-1.70 เมตร

มหาธาตุ

หน่วย
สานักช่าง

- ก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้า พร้อมราง
ตื้น ยาวประมาณ 740.00 เมตร
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้าคัน

หินทางเดินเท้า จานวน 148 จุด
- ปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักรับน้า เหล็กหล่อ

จานวน 60 ชุด
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

7,440,000

ถนน

คสล.ถนนภายในตลาดสด ประมาณ 4.40-8.30 เมตร ยาวประมาณ

ภายในตลาด

เทศบาลเมืองลพบุรี

416.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

สดเทศบาล

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,974.00 ตารางเมตร

เมืองลพบุรี

- ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
ยาวประมาณ 832.00 เมตร

พ.ศ. 2565

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.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 866.00 ตารางเมตร

6 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

พ.ศ. 2564

สานักช่าง

12
ที่

โครงการ

7 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

516,000

คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า ประมาณ 3.20-3.50 เมตร ยาวปะมาณ
ซอยชุมชนทะเลน้อย

ชุมชน

หน่วย
สานักช่าง

ทะเลน้อย

105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
- วางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.30 เมตร จานวน 100 ท่อน
- ก่อสร้างบ่อพักรับน้า ขนาด 0.70x0.70
เมตร จานวน 13 บ่อ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า ประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 60.80
ซอยศรีปราชญ์ 3

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 243.00 ตารางเมตร
- วางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.30 เมตร จานวน 57 ท่อน
- สร้างบ่อพักรับน้า ขนาด 0.70x0.70 เมตร

จานวน 6 บ่อ

322,000

ซอย
ศรีปราชญ์ 3

พ.ศ. 2565

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.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร

8 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

พ.ศ. 2564

สานักช่าง

13
ที่

โครงการ

9 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

สถานที่

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.

ถนนสีดา
ซอยเอี่อม

สานักช่าง

คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า ประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 80.00
ถนนสีดา ซอยเอื่อมประไพ

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

365,000

ประไพ

น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
- วางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

0.30 เมตร จานวน 75 ท่อน
- ก่อสร้างบ่อพักรับน้า ขนาด 0.70x0.70
เมตร จานวน 8 บ่อ
10 ก่อสร้างพื้นอเนกประสงค์

พ.ศ. 2565

งบประมาณ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

หน่วย

พ.ศ. 2564

รายละเอียดของกิจกรรม

- สร้างพื้นอเนกประสงค์พร้องวางรางยู

พร้อมรางยูระบายน้า

ระบายน้าข้างสนามฟุตซอล พื้นที่ประมาณ

650,000 สานักงาน
เทศบาล

ข้างสนามฟุตซอล

332.00 ตารางเมตร พร้อมรางยูระบายน้า

เมืองลพบุรี

โดยทาการ
- ก่อสร้างรางยู คสล.
- ก่อสร้างฝาบ่อรางยู คสล.
- ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร

สานักช่าง

14
ที่

โครงการ

สถานที่

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.

1,448,000

ถนน
ศรีปราชญ์

สานักช่าง

344,000

ซอยสรศักดิ์

สานักช่าง

ศรีปราชญ์ ซอยหลังวิทยาลัย ประมาณ 215.00 เมตร
เทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ - บ่อพัก จานวน 11 บ่อ

ชุมชนนเรศวร

12 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร - รือ้ ผิวจราจรแอลฟัสท์ พื้นที่ประมาณ
ปูแอลฟัสท์ติกคอนกรีต

655.00 ตารางเมตร

ซอยสรศักดิ์ (สหายพันตา)

- ปูผิวจราจรแอลฟัสท์ตกิ คอนกรีต หนาเฉลี่ย

0.05 เมตร กว้างประมาณ 5.40-18.00
เมตร ยาวประมาณ 87.00 เมตร พื้นที่
ประมาณ 655.00 ตารางเมตร
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง
0.10 เมตร พื่นที่ไม่น้อยกว่า 20.00 ตาราง
เมตร

พ.ศ. 2565

งบประมาณ

11 ก่อสร้างรางระบายน้า ถนน - ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ยาว

หน่วย

พ.ศ. 2564

รายละเอียดของกิจกรรม

15
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
13 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร - รือ้ ผิวจราจรเดิม พื้นที่ประมาณ 5,685.00
ปูแอลฟัสท์ติกคอนกรีต
ตารางเมตร
ถนนสีดา ช่วงชลประทาน - ลงหินคลุกบดอัดแน่น ประมาณ 1,705.00
รถขุด-ซอยหมู่บ้านสุดารัตน์ ลบ.ม.

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)
ดาเนินการ
5,396,000 ถนนสีดา

หน่วย

0.05 เมตร กว้างประมาณ 6.80-9.00 เมตร
ยาวประมาณ 515.00 เมตร พื้นที่ประมาณ
5,685.00 ตารางเมตร
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตาราง

14 ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์โซล่าเซลล์
บริเวณซอยราชเทวี

รวม

14

500,000

ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร จานวน 10 ต้น
โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาด X 3"
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ชุบสังกะสี
แบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized)
2. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
ขนาดไม่ต่ากว่า 30 วัตต์ จานวน 10 ชุด

สะพาน
ทม.ลพบุรี

28,168,000

16

พ.ศ. 2565

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.
สานักช่าง

- ปูผิวจราจรแอลฟัสท์ตกิ คอนกรีต หนาเฉลี่ย

เมตร
1. ติดตัง้ เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์

พ.ศ. 2564

สานักช่าง

1.2 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

1 โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่อง - จัดหาป้ายสัญญาณจราจร สามเหลี่ยม
หมายจราจร สัญญาณไฟ

150,000 ทม.ลพบุรี

หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร
ใส่น้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร
ยางชะลอความเร็ว ทาสีตีเส้นจราจร ฯลฯ

1

150,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.
สานักปลัดฯ
งานรักษาความสงบฯ

จราจรและทาสีตีเส้นจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงพลาสติก

รวม

หน่วย

17
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองลพบุรี
2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการอบรมเกี่ยวกับการ อบรมเกี่ยวกับการจราจรศูนย์ปฏิบัติการ
จราจรถนน เทศบาลเมือง

คาวมปลอดภัยทางถนนให้ประชาชน

ลพบุรี (ศปภ.ทม.ลบ.)

จานวนว 26 ชุมขน

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการหอพัก

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(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.
25,000 ทม.ลพบุรี สานักปลัดฯ
งานรักษาความสงบฯ

20,000 ทม.ลพบุรี สานักปลัดฯ

หอพัก จานวน 60 ราย

งานรักษาความสงบฯ

พ.ศ. 2559
3 โครงการฝึกอบรมและศึกษา - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
ดูงานด้านการพัฒนา
เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและ
ประสิทธิภาพการป้องกัน

70,000 ทม.ลพบุรี สานักปลัดฯ
งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและ

บรรเทาสาธารณภัยและ (อปพร.)

ระงับอัคคีภัย

และบรรเทาสาธารณภัย
รวม

3

แบบ ผด. 02

115,000
18

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

1 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดจาก - จ่ายเป็นค่าจัดทาป้าย ค่าวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี
2 โครงการพระราชดาริด้าน - เพื่อดาเนินการตามแนวทางโครงการพระ
สาธารณสุข
ราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 26 ชุมชน
ชุมชนละ 20,000 บาท
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
4 โครงการให้บริการทันตกรรม
ให้แก่ อสม.ในชุมชนเทศบาล
เมืองลพบุรี

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่
อสม.ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.

160,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบเทศบาล)

(งานบริการสาธารณสุข

40,000 บาท

และงานสธารณสุขอื่น)

(เงินอุดหนุน)
120,000 บาท

520,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(เงินอุดหนุน)

200,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการฯ

20,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานทันตสาธารณสุข

19
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ช่องปากในผู้สูงอายุเครือข่าย มีทักษะในการดูแลช่องปากของตนเอง
เทศบาลเมืองลพบุรี

หน่วย

15,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการฯ

30,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในสานักงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการฯ

เทศบาลเมืองลพบุรี
7 โครงการให้บริการรักษา

รวม

- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสานักงาน

พยาบาลเบื้องต้นในสานัก

- ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม

งานและนอกสานักงาน

โครงการเทศบาลพบประชาชน

7

70,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานศูนย์บริการฯ

1,015,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.

- สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ
ในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

6 โครงการให้บริการทันตกรรม - ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่
ในสานักงาน

สถานที่

20
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

1 โครงการประดับไฟฟ้าและ - ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตกแต่งไฟฟ้าสถานที่งาน

บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

สถานที่

หน่วย

700,000 สวนราชานุ
สรณ์

สานักช่าง
งานไฟฟ้าและถนน

มหาราช
สถานที่งานแผ่นดินสมเด็จ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระนารายณ์มหาราช

500,000 สวนราชานุ
สรณ์

สานักช่าง
งานสวนสาธารณะ

- สร้างและตกแต่งซุ้มประตู
- จัดสวนหย่อม

3 โครงการขุดลอกคูคลองและ -ขุดลอกคลอง ลารางสาธารณะ

60,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ท่อระบายน้าในเขตเทศบาล และท่อระบายน้าในเขตเทศบาล
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

- ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ

สวนสัตว์สาธารณะ(สวนลิง) และโดยรอบ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2565

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.

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช
2 โครงการประดับและตกแต่ง - ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณ

พ.ศ. 2564

งานรักษาความสะอาด

350,000 สวนสัตว์ กองสาธารณสุขฯ
สาธารณะ
(สวนลิง)

งานสุขาภิบาล

21
ที่

โครงการ

5 โครงการจัดระเบียบลิง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

- จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิง

สถานที่

หน่วย

งานสุขาภิบาล

สนามของเล่นลิงแหล่งพักผ่อนของลิง
จัดหาคนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ
- ย้ายลิงบางส่วนเพื่อลดความแออัด
ของลิง โดยจัดการสถานที่ที่เหมาะสม
6 โครงการรณรงค์รักษาความ - รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความ
สะอาดและพัฒนาสิ่งแวด

100,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

สะอาดตามสถานที่สาคัญๆ ภายในเขต

งานรักษาความสะอาด

ล้อมเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ เทศบาล
(Big cleaning day)
รวม

6

1,760,000

พ.ศ. 2565

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

โดยจัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้าลิง

พ.ศ. 2564

22
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
โครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการป้องกันและแก้ไข - ดาเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหา
ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด เช่น
- จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียม - นาคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขต

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(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 กองสวัสดิการฯ

3,600,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ความพร้อมครอบครัวผาสุก เทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมครอบครัวผาสุก
3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

- จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตาม

150,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี
4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดตั้งกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ
สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพ

10,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

23
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

5 โครงการอบรมสร้างจิตสดใส - จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี
ใส่ใจผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(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.
260,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ให้ผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และ
สอนวิธีการออกกาลังกายแบบที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

6 โครงการสารวจข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

- สารวจปรับปรุงข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐานในเขตเทศบาลให้เป็น
ปัจจุบันและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

รวม

6

60,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ
อุดหนุนอาเภอ
ลพบุรี
4,100,000

24
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
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.
1 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง
290,000 สวนราชานุ กองการศึกษา
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ /ตักบาตรและการแสดงฯ งานแผ่นดินสม
สรณ์ งานศาสนาวัฒนธรรม
มหาราช

เด็จพระนารายณ์มหาราช

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย - จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค
กระทง

เช่น ขบวนแห่ การประกวดกระทง
ประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ

ท้องถิ่น

2,500,000

วงเวียน กองการศึกษา
ศรีสรุ ิโยทัย

งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม

และดนตรี
มหรสพต่างๆ
3 โครงการจัดงานประเพณี

- จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์

200,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

เช่น จัดขบวนแห่รดน้าดาหัวผู้ใหญ่

งานส่งเสริมประเพณี

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯ

ศิลปะและวัฒนธรรม

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ -จัดกิจกรรมและพิธีทาบุญตักบาตร

200,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

งานส่งเสริมประเพณี

-จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ศิลปะและวัฒนธรรม

25
ที่

โครงการ

5 โครงการลานวัฒนธรรม

รวม

5

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(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.

- จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมการ

100,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

แสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออกร้าน

งานส่งเสริมประเพณี

จาหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี ฯลฯ

ศิลปะและวัฒนธรรม

3,290,000

26
2.7 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ

คนพิการ

ผู้ป่วยโรคเอดส์

4,728,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ
(แผนชุมชน)
72,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

โรคเอดส์ในเขตเทศบาลเทศบาล-

(แผนชุมชน)

เมืองลพบุรี
4 โครงการกองทุนหลักประกัน - เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อสนับสนุนและ

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

ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขฯ
5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ - เพื่อส่งเสริมและป้องกันฟันผุในเด็กที่อยู่
เด็กในโรงเรียน ปี 2565

ในโรงเรียน

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

- นักเรียนได้รับการตรวจฟันโดยทันต

เงินสมทบ

บุคลากร ปีละ 1 ครั้ง
- นักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟันแท้เพื่อป้องกันฟันผุ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.
(แผนชุมชน)

ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

หน่วย

29,252,400 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ

สถานที่

27
ที่

โครงการ

6 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

- จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ อสม.

350,000

สาธารณสุข(อสม.) ด้านการ ทุกเดือน (12 ครั้ง)

(งบ สปสช.)

สร้างเสริมสุขภาพชุมชน

เงินสมทบ

- จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก

สถานที่

หน่วย

งานส่งเสริมสุขภาพ

- จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้ความรู้คาแนะนา
และติดตามดูแลสุขภาพ
- จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จา
เป็นในการดาเนินงาน ได้แก่ แถบตรวจวัด
ระดับน้าตาลในเลือด/เข็มเจาะเลือด/แอล
กอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และ ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือ

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

ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ปี 2565 บรรเทาปัญหาด้านสุขภาพและเตรียมทีม

เงินสมทบ

สุขภาพให้มีศักยภาพในการเยี่ยมบ้าน
8 โครงการกาจัดผักตบชวา

เก็บขนมูลฝอยและวัชพืชในคูคลองแหล่ง

และวัชพืชในแหล่งน้า

น้าสาธารณะ พัฒนาความสะอาดและสิ่ง

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

สาธารณะในเขตเทศบาล

แวดล้อมในแหล่งน้า

เงินสมทบ

เมืองลพบุรี ปี 2565

พ.ศ. 2565

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.
ทุกชุมชน กองสาธารณสุขฯ

ตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

7 โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ - ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

พ.ศ. 2564

28
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

9 โครงการลดและคัดแยก

-จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

10 โครงการพัฒนาคุณภาพ

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้าย

สถานที่

หน่วย

70,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสด โต้รุ่ง แผงลอย พัฒนาความสะอาด (งบ สปสช.)

เทศบาลเมืองลพบุรี

ตลาดสด เทศบาลและตลาดโต้รุ่ง แผงลอย

เงินสมทบ

ดาเนินการควบคุมโรคที่เกิดในตลาดสด

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม

เทศบาลและตลาดโต้รุ่ง แผงลอย
11 โครงการส่งเสริมพัฒนา

- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผู้ปะกอบการ

70,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

คุณภาพด้านสุขาภิบาล

ร้านอาหารโต้รุ่ง แผงลอย

(งบ สปสช.)

และอนามัย

อาหารใขเขตเทศบาลเมือง

- ดาเนินการตรวจประเมินสถานประกอบ

เงินสมทบ

สิ่งแวดล้อม

ลพบุรี

การตามแบบตรวจของกรมอนามัย
- จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหาร

12 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

- จัดกิจกรรมเสวนาธรรมในกลุ่มประชาชน

200,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

จิตประชาชนด้วยการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ และ อสม. จานวน 210 คน

(งบ สปสช.)

ธรรม

เงินสมทบ

โดยผู้นาจิตวิญญาณในชุมชน

พ.ศ. 2565

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.

40,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
ขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม จากต้นทางตามหลักการ 3 Rs เช่นจัดอบรม (งบ สปสช.)
งานรักษาความสะอาด
เงินสมทบ
หลักการ 3 Rs ปี 2565
อถล. อสม. และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ

ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง

พ.ศ. 2564

งานส่งเสริมสุขภาพ

29
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่

หน่วย

และสวดภาวนา โดยพระวิทยากรจากวัด

นักเรียน/หญิงหลังคลอดและ ภาวะสุขภาพ ให้สุขศึกษาหญิงหลังคลอด

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

เด็กแรกเกิด

เงินสมทบ

และสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด
- ตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้นประเมิน
สุขภาพอนามัยนักเรียนในพื้นที่
- จัดหาวัสดุ - เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
สาหรับการตรจสุขภาพเบื้องต้น แก่นักเรียน

/หญิงหลังคลอด และเด็กแรกเกิดในพื้นที่
- จัดหาวัสดุเพื่อการสาธิตการดูแลเด็กแรก
เกิด จานวน 24 ชุด
14 โครงการรณรงค์ป้องกันและ - จัดอบรมนัดดกเรียน และเยาวชนจานวน
แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 300 คน เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน

60,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
(งบ สปสช.)
งานส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลเมืองลพบุรี

เงินสมทบ

วัยอันควร และเทคนิคการปฏิเสธการการ
มีเพศสัมพันธ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์

อนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

พ.ศ. 2565

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.

- บรรยายธรรม ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา
ต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี จานวน 7 ครั้ง
13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ - ตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้นประเมิน

พ.ศ. 2564

30
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- อบรม อสม. ในพื้นที่จานวน 190 คน
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และสารวจข้อมูลใน
พื้นที่
- จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
- จัดหาวัสดุป้องกันการตั้งครรภ์(ถุงยาง
อนามัย) สาหรับสาธิตให้แก่นักเรียนและ
เยาวชนที่เข้ารับการอบรม
15 โครงการส่งเสริมการป้องกัน - ค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคติด่อที่เป็น
โรคติดต่อในชุมชน

งบประมาณ

ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

เงินสมทบ

- จัดหาวัสดุทางการแพทย์พื้นฐานสาหรับ
การป้องกันโรคและป้องกันสารคัดหลั่ง
ในการค้นหากลุ่มเสี่ยง

พ.ศ. 2565

70,000

เสี่ยงเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ (โดย อสม.ฯ)

การแพร่ระบาดในชุมชน จานวน 300 คน

พ.ศ. 2564

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.

(งบ สปสช.)

และ อสม. เรื่องโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดปัญหา

หน่วย

(บาท)

ปัญหาการแพร่ระบาด แก่ประชาชนกลุ่ม
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จนท.

สถานที่

งานส่งเสริมสุขภาพ

31
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

16 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และ

600,000

สถานที่

หน่วย

ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

(งบ สปสช.)

งานป้องกันควบคุม

2019 (COVID-19) ประจาปี - จัดเตรียมคู่มือ/สื่อเอกสารประชาสัมพันธ์

เงินสมทบ

โรคติดต่อ

ความรู้/และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ใบรับรองการกักกันตัว
- บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนรายงานตาม
แบบฟอร์มต่างๆ
- ระบบติดตามเยี่ยม เฝ้าระวัง ติดตามผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และระบบส่งต่อ
- ร่วมจัดระเบียบดูแลสถานที่กักกันให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณ
สุข เช่น การคัดกรอง การเข้าเยี่ยม การทา
ความสะอาด การกาจัดปฏิกูลมูลฝอยเป็นต้น

- จัดทาอาหารสาหรับกลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่ ต้อง
เฝ้าระวังและอยู่ในระยะกักตัว

พ.ศ. 2565

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.

คุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
2565

พ.ศ. 2564

32
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

17 โครงการรณรงค์และส่งเสริม - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ แกนนาด้าน
ศักยภาพเครือข่าย ป้องกัน สุขภาพ ทีมและภาคีเครือข่าย
ควบคุมโรคติดต่อเทศบาล - จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันกันควบคุมโรค
เมืองลพบุรี ประจาปี 2565 ติดต่อ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่

100,000
(งบ สปสช.)
เงินสมทบ

สถานที่

หน่วย

ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ
งานป้องกันควบคุม

โรคติดต่อ

ทางการแพทย์ในการรณรงค์/อบรม/ตรวจ
คัดกรองเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดต่อ
- จัดทาสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ และ/หรือค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
380,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

ภัยใส่หมวกกันน๊อค 100

ภัย วินัยจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ

(งบ สปสช.)

เปอร์เซ็นต์

จากหมวกนิรภัย จานวน 780 คน

เงินสมทบ

- จัดหาหมวกนิรภัย ให้แก่ประชาชน
ในชุมชนเทศบาลเมือง จานวน 780 ใบ
รวม

18

36,932,400

พ.ศ. 2565

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.

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์

18 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอด - จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่ปลอด

พ.ศ. 2564

งานส่งเสริมสุขภาพ

33

แบบ ผด. 02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองลพบุรี
3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
การบริหารสถานศึกษา

ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

- ค่าอาหารกลางวัน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

สถานที่

หน่วย

7,636,700 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา
งานโรงเรียน

สพฐ.ลพ.1 ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับประทานอาหารกลางวัน
ครบถ้วนทุกคน

โรงเรียน

และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด

พ.ศ. 2565

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.

เมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด

2 โครงการอาหารเสริม (นม) - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

พ.ศ. 2564

11,424,400 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา
งานโรงเรียน

34
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่

หน่วย

ลพบุรีได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
การจัดซื้อนมพร้อมดื่มในโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอย่างน้อย
200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน

กลางวันนักเรียน

- อุดหนุนงบประมาณสาหรับค่าอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียนระดับก่อน

17,640,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา
งานโรงเรียน

ประถมศึกษาถึงระดับชั้นประมศึกษา
ปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
และโรงเรียนเมืองใหม่ ให้ได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน

4 โครงการแข่งขันทักษะทาง - จัดแสดงผลงานของนักเรียน ครู
วิชาการและมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

พ.ศ. 2565

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.

สพฐ.ลพ.1 อยู่ในเขตเทศบาลเมือง-

3 โครงการอุดหนุนอาหาร

พ.ศ. 2564

100,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา
งานนิเทศการศึกษา

35
ที่

โครงการ

5 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรนักเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่

หน่วย

40,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

สาเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา

งานโรงเรียน

นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3-6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

งานโรงเรียน

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา เมืองลพบุรี ประกอบด้วย

ขั้นพื้นฐาน

1.ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน

1,472,200

2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

9,136,400

3. ค่าหนังสือเรียน

2,513,600

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,226,500

5. ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

1,308,000

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,214,700

7 โครงการอบรมสัมมนาและ - จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและ

1,650,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

ศึกษาดูงานพนักงานครูและ ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

งานนิเทศการศึกษา

รวม

7

56,362,500

พ.ศ. 2565

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.

- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ

พ.ศ. 2564

36
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม - ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
การแข่งขันกีฬานักเรียน
ลพบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
กลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ
2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชน

งบประมาณ

300,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา

เทศบาล

และเยาวชน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

เมืองลพบุรี จานวน 4 โรงเรียน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

(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.
200,000 ทม.ลพบุรี กองการศึกษา
งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานกิจกรรมเด็ก

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

รายได้สถานศึกษา ทม.ลพบุรี กองการศึกษา
(รายได้สถานศึกษา)

ลพบุรี
2

หน่วย

ทั้งในและนอกสถานศึกษาในเขต

3 โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

สถานที่

500,000

37

แบบ ผด. 02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองลพบุรี
4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

- จัดงานรัฐพิธี ในวันสาคัญของชาติ

สถานที่

หน่วย

100,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ
งานรัฐพิธี

- จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยหรือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงค์

- ทาบุญเลี้ยงพระ
- จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทาความสะอาดอาคารสถานที่
- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
เทศบาลในจังหวัดลพบุรี

พ.ศ. 2565

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.

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2 โครงการวันเทศบาล

พ.ศ. 2564

900,000 ทม.ลพบุรี

สานักปลัดฯ
งานธุรการ

38
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่

หน่วย

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน
1,500,000 ทม.ลพบุรี

ศึกษาดูงานในประเทศและ ในประเทศและต่างประเทศให้แก่
ต่างประเทศ

สานักปลัดฯ
งานการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหารเทศบาล
- สมาชิกสภาเทศบาล
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศ -จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ

รวม

มนตรีและสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม

เทศบาล

ระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ
4

10,000 ทม.ลพบุรี

2,510,000

พ.ศ. 2565

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.

- เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลใน

3 โครงการอบรมสัมมนาและ - จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2564

สานักปลัดฯ

39
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

1 โครงการปกป้องและเทิดทูน - จัดกิจกรรมงานวันสาคัญของ

หน่วย
สานักปลัดฯ

สถาบันชาติ ศาสนา

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งานรักษา

พระมหากษัตริย์

-จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูน

ความสงบฯ

1

900,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.

900,000 ทม.ลพบุรี

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวม

สถานที่

40
4.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน

สถานที่

หน่วย

600,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

หน่วยงานภายนอกเทศบาลในการให้
บริการประชาชนและรับทราบปัญหา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน
10,000 ทม.ลพบุรี กองสวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็น
การให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ของประชาชนและชุมชน
รวม

2

610,000

พ.ศ. 2565

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.

ร่วมกับหน่วยงานภายในเทศบาลและ

2 โครงการจัดทาเวทีประชาคม -จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชน

พ.ศ. 2564

41
4.3 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

1 โครงการวันก่อตั้งประปา
เทศบาลเมืองลพบุรี

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

- ทาบุญเลี้ยงพระ

สถานที่

หน่วย

30,000 ทม.ลพบุรี กองการประปา

ทาความสะอาดสถานที่
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการประปา
เทศบาลเมืองลพบุรี
35,000 ทม.ลพบุรี สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลของ อปท. - จัดกิจกรรมเพื่อราลึกถึงวันก่อตั้งสถาน
ธนานุบาล
รวม

2

65,000

พ.ศ. 2565

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.

- จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

2 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง - ทาบุญเลี้ยงพระ

พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลเมืองลพบุรี
1. ครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

ครุภัณฑ์

1 หัวฉีดเครือ่ งดับเพลิง

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- หัวฉีดเครือ่ งดับเพลิงชนิดด้ามปืนจานวน

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

88,000 ทม.ลพบุรี

4 หัว มีคนั โยก เปิด -ปิดนาแบบ BALLVALE

งานป้องกันและ

สามารถเปิด-ปิด นาที่หัวฉีดโดยตรง มีด้าม

บรรเทาสาธารณภัย

จับที่กระชับมือ แบบด้ามปืน มีตาแหน่งปรับ

ปริมาณนา 4 ตาแหน่ง หัวฉีดนาดับเพลิง
สามารถปรับเป็นลาตรงกึ่งลากึ่งฝอย และ
ม่านนาได้ ข้อต่อทางเข้าแบบสวมเร็ว ใช้กับ
สายส่งนาดับเพลิงขนาด 2.5 นิว (เกลียว
อเมริกัน) สามารถใช้กับข้อต่อสวมเร็วได้
(QUICK COUPLING) และได้รับรองมาตร
ฐานการผลิตโดย NEPA 1964 STANDARD
รวม

1

สานักปลัดเทศบาล

88,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 รถบรรทุกขยะ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
- รถบรรทุกขยะจานวน 1 คัน แบบอัดท้าย

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

(บำท)

ดำเนินกำร

ดำเนินกำร

2,200,000 ทม.ลพบุรี กองสาธารณสุขฯ

(G.V.W)ไม่กว่า 7,000 กิโลกรัม ขับเคลื่อน

งานกาจัดขยะมูลฝอย

ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาลัง

และสิ่งปฏิกูล

แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระบาย
ความร้อนด้วยนา
- ตู้บรรจุขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมตาม
มาตรฐานผู้ผลิตมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า
6 ลูกบาศก์เมตร ส่วนพืนทาด้วยเหล็กหนา
ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ด้านข้างและด้าน
บนทาด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.
- ชุดเครือ่ งอัดและคายมูลฝอย ติดตังภายใน
ตู้บรรจุขยะมูลฝอยแผ่นดันขยะมูลฝอยสร้าง
ด้วยเหล็กมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า 4.5
มิลลิเมตรทางานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบ
หลายชัน เพื่อทาการดันขยะมูลฝอยออก
จากถังบรรจุขยะ
รวม

1

2,200,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

