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ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ 26 และข้อ 27  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า        
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนด าเนินงาน เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรม       
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ เป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน / โครงการกิจกรรม ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ ซึ่งท าให้แนวทางการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ  2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่างๆ   
ในพ้ืนที่ และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตาม 
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
มากยิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
 

  

1.1 บทน ำ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ จัดท าขึ้น
เพ่ือแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลล านารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  และใช้เป็นแนวทางบริหารงานของเทศบาลต าบลล านารายณ์
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
  1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการ พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลล านารายณ์  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลต าบล            
ล านารายณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของ โครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ท างาน กับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  

1.2.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบล
ล านารายณ์ เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
  1.2.3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก  
  (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ)  
  (2) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาของเทศบาลต าบลล านารายณ์ ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน 
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาเทศบาลต าบล       
ล านารายณ์  
  (3)  โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลต าบลล านารายณ์ด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ  
  (4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ 

 

  (5)  โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่เทศบาลต าบลล านารายณ์พิจารณาเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  
 

 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 
และข้อ 27 ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  
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  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ ด า เนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  แล้ วจั ดท า ร่ างแผนการด า เนินงาน                 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.3.2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่          
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  1.3.3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ งแผนงาน              
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ        
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

 1.4 ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
1.4.1 นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์สามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานของเทศบาลต าบลล านารายณ์  เ พ่ือควบคุมการด า เนินงานให้ เป็นไปอย่าง เหมาะสม                
และมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 ส่วนราชการต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 

 
 

บทน ำ 

 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมำณทั้งหมด 
หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
    

 
 

9 

 
 

47.37 
(19 โครงการ) 

 
 

4,626,000.- 
(19,010,000.-) 

 
 

24.33 

 
 

กองช่าง 

รวม 9 47.37 4,626,000.- 24.33  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนเมือง 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
   2.2 แผนงานพาณิชย์ 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

 (7 โครงการ) 
 

(4 โครงการ) 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

รวม - - - - - 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
    
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 

2 
 

11 
 

2 

 
 
 

50.00 
(4 โครงการ) 

97.67 
(12 โครงการ) 

28.57 
(7 โครงการ) 

 

 
 
 

220,000.- 
(850,000.-) 
880,000.- 

(1,950,000.-) 
105,000.- 

(27,900,000.-) 

 
 
 

3.93 

 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล, 
กองการศึกษา,กองช่าง, 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 15 65.22 1,205,000.- 3.93  
  

แบบ ผด. 01 



 
 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการ 
ด้านสาธารณสุขและการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข  
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
 
 

8 
1 
4 
 

 
 
 

25.00 
(52 โครงการ) 

 
 
 

1,860,000.- 
(20,825,000.-) 

 
 
 

8.93 

 
 
 

กองสาธารณสุขฯ,  
ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 13 25.00 1,860,000.- 8.93  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
และการกีฬา 
   5.1 แผนงานการศึกษา 
   5.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
และนันทนาการ 
 

 
 
 

12 
17 

 

 
 
 

67.44 
(43 โครงการ) 

 
 
 

2,579,560.- 
1,465,000.- 

(10,810,000.-) 

 
 
 

37.41 

 
 
 

กองการศึกษา, 
ส านักปลัดเทศบาล, 

กองการศึกษา 

รวม 29 67.44 4,044,560.- 37.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 



 
 
 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหาร และการพัฒนาองค์กร 
และบุคลากร 
   6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 

11 
- 
 

 
 
 

52.38 
- 

(21 โครงการ) 

 
 
 

2,590,000.- 
- 

(35,710,000.-) 
 

 
 
 

7.25 
- 
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แบบ ผด. 01 



 
 
 
 

ส่วนที่  2 

 
 

2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
(แบบ ผด. 01) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 บัญชี โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 

(แบบ ผด. 02) 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ซอยแยกสุระนำรำยณ์ 41 (ซ้ำย 1) หมู่ที่ 10 -กอ่สร้ำงถนน คสล. กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 30.30 เมตร หนำเฉล่ีย 0.25 เมตร 102,400.00      หมู่ที่ 10 ต ำบลล ำนำรำยณ์ กองชำ่ง

ต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 121.00 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำนทำง
ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลนเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์

2 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. รำงว ีคสล. และวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. -กอ่สร้ำงถนน คสล. กวำ้งเฉล่ีย 5.40-8.40 เมตร ยำว 59.50 เมตรหนำเฉล่ีย 0.15 

เมตร

524,900.00      หมู่ที่ 1 ต ำบลล ำนำรำยณ์ กองชำ่ง

(ซ้ำยทำง) ซอยแยกซอยสุระนำรำยณ์ 1/2 (ซ้ำย 1) หมู่ที่ 1 ต ำบลล ำนำรำยณ์หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 457.00 ตำรำงเมตร

อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี -กอ่สร้ำงรำงว ีคสล. กวำ้งเฉล่ีย 0.60 เมตร ยำว 49.50 เมตร หนำเฉล่ีย 0.20 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 29.70 ตำรำงเมตร 

-กอ่สร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) 

ยำว 58.00 เมตร

-กอ่สร้ำงบ่อพัก คสล. เฉล่ียทุกระยะ 8.00-10.00 เมตร จ ำนวน 7 บ่อ ตำมแบบแปลน

มำตรฐำนงำนทำงส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลน

เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์

3 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุกและวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. -กอ่สร้ำงถนนหินคลุก กวำ้งเฉล่ีย 6.00 ม. ยำว 40.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.20 เมตร 148,400.00      หมู่ที่ 10 ต ำบลล ำนำรำยณ์ กองชำ่ง

ซอยแยกสุระนำรำยณ์ 49/1 (ซ้ำยทำงต่อจำกโครงกำรเดิม) หมู่ที่ 10 หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 235.00 ตำรำงเมตร

ต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี -กอ่สร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3)

ยำว 36.00 เมตร

-กอ่สร้ำงบ่อพัก คสล. เฉล่ียทุกระยะ 10.00-12.00 เมตร จ ำนวน 4 บ่อ 

ตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลน

เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์

4 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ขำ้ง -กอ่สร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) 363,000.00      หมู่ที่ 5 ต ำบลล ำนำรำยณ์ กองชำ่ง

แยกซอยท่ำมะนำว 1 (ขำ้งบ้ำนอำจำรยส์มศักด์ิ) หมู่ที่ 5 ต ำบลล ำนำรำยณ์ ทั้ง 2 ขำ้ง ยำวรวม 122.00 เมตร

ต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี -กอ่สร้ำงบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ขำ้ง เฉล่ียทุกระยะ 8.00-10.00 เมตร รวมจ ำนวน 12 บ่อ

-กอ่สร้ำงถนนหลังท่อระบำยน้ ำ ทั้ง 2 ขำ้ง กวำ้งเฉล่ีย 0.92 เมตร ยำว 105.20 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 96.78 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน

มำตรฐำนงำนทำงส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลนเทศบำลต ำบล

ล ำนำรำยณ์

   1,138,700.00

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลล านารายณ์ จงัหวดัลพบุรี  

1. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



แบบ ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขำ่ย แบบมมุมองคงที่ส ำหรับ -ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมมุมองคงที่ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร จ ำนวน 251,300.00      หมู่ที่ 4 ต ำบลชยันำรำยณ์ กองชำ่ง

ติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใชง้ำนรักษำควำมปลอดภยัทั่วไป 6 จดุ ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

บริเวณศูนยจ์กัรกลเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ หมู่ที่ 4 ต ำบลล ำนำรำยณ์ มำตรฐำนครุภณัฑ์ เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจดัหำอปุกรณ์

อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี และระบบคอมพิวเตอร์ และแปลนเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ก ำหนด

6 โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต - ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กวำ้งเฉล่ีย 7.00 เมตร ยำว 171.00 445,000.00      หมู่ที่ 1 ต ำบลชยันำรำยณ์ กองชำ่ง

ซอยสระบุรี-หล่มสัก 5 (ซอยโรงเรียนวดัศิริบรรพต) หมู่ที่ 1 ต ำบลชยันำรำยณ์ เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,189.00 ตำรำงเมตร

อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี - ปรับปรุงเสริมปำกบ่อพัก จ ำนวน 8 บ่อ ตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลนเทศบำลฯ

7 โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ -ซ่อมแซมปรับปรุงเสำไฟฟ้ำหลอดไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำลมสีภำพช ำรุด, 450,000.00      ภำยในเขตเทศบำล กองชำ่ง

เสียหำยให้อยู่สภำพใชง้ำนได้ดี

8 โครงกำรปรับปรุงสวนสุขภำพบริเวณหลังสถำนีรถไฟยอ่ย หมู่ที่ 4 -ปรับปรุงพื้นทำงวิง่เดิมกวำ้ง 2.70 เมตร และ 3.70 เมตร ยำวรวม 474.00 เมตร 2,189,000.00    หมู่ที่ 4 ต ำบลชยันำรำยณ์ กองชำ่ง

ต ำบลชยันำรำยณ์ อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี คิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,307.00 ตำรำงเมตร

-กอ่สร้ำงพื้นทำงวิง่เพิ่ม กวำ้ง2.70 เมตร ยำว 180.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 

487.00 ตำรำงเมตร

-กอ่สร้ำงร้ัวคำวบอย คิดเป็นควำมยำวไมน่้อยกวำ่ 306.00 เมตร

-ปรับปรุงหินเรียงดำดคอนกรีตร่องระบำยน้ ำ กวำ้ง 1.00-1.50 เมตร  

ยำว 357.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 446.00 ตำรำงเมตร

-ปรับปรุงบล็อกปูทำงเท้ำ กวำ้ง 1.20 เมตร ยำว 160.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่

192.00 ตำรำงเมตร

- ปรับปรุงจดุฝึกออกก ำลังกำย จ ำนวน 12 จดุ

-ติดต้ังระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่งโซล่ำเซลล์ จ ำนวน 26 จดุ 

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์

9 ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จำ่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภำยนอก

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งออกแบบ ค่ำจำ้งควบคุมงำนที่จำ่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคล หรือ 152,000.00      กองชำ่ง

เพื่อให้ได้มำซ่ึงส่ิงกอ่สร้ำง บุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซ่ึงส่ิงกอ่สร้ำง โดยส่ิงกอ่สร้ำงนั้นเป็นอำคำรหรือกำรด ำเนิน

กำรที่อยู่ในขำ่ยของกำรควบคุมอำคำร ตำม พรบ.วศิวกร และ พรบ.สถำปนิก 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือลักษณะงำนที่บุคลำกรในกองชำ่ง เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ 

จะสำมำรถด ำเนินได้

   3,487,300.00

1. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการมีสว่นร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) - อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบัภยัพิบัติต่ำงๆที่เกดิขึ้นเองตำมธรรมชำติและที่เกดิขึ้นจำก       100,000.00 ห้องประชมุสภำเทศบำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

มนุษย ์เพื่อเพิ่มทักษะและควำมช ำนำญ สำมำรถปฏบิัติงำนได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเครือขำ่ย ต ำบลล ำนำรำยณ์ ชั้น 3

ผู้ปฏบิัติงำนด้ำนสำธำรณภยั และโรงจอดรถดับเพลิง

2 โครงกำรรณรงค์เฝ้ำระวงัป้องกนัและลดอบุัติเหตุทำงถนนในชว่งเทศกำล ก ำหนดจดุบริกำรประชำชน จ ำนวน 2 จดุ บริเวณหน้ำโรงเรียนอนุบำล       120,000.00 หน้ำโรงเรียนอนุบำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

ล ำนำรำยณ์และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ โดยจดัเจำ้หน้ำที่ อปพร. จ ำนวน 20 นำย ล ำนำรำยณ์และธนำคำร

ประจ ำทั้ง 2 จดุ จดุละ 10 นำย เพื่อกำรเกษตรฯ

     220,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการมีสว่นร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรจดัท ำแผนชมุชนและประชำคมเมอืง - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดัท ำแผนชมุชนและประชำคมเมอืง       100,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล ส ำนกัปลัดเทศบำล

ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่ำงๆ กำรประชำคมชมุชน กำรประชำคมต ำบล ล ำนำรำยณ์

เพื่อจดัท ำแผนชมุชน และแผนพัฒนำเทศบำล เชน่ ค่ำวสัดุ อปุกรณ์ ค่ำจดัท ำเอกสำร

วำรสำรเผยแพร่โครงกำร ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม ฯลฯ ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

2 โครงกำรเทศบำลสัญจรพบประชำชน - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรเทศบำลพบประชำชน โดยออกพบปะ         80,000.00 ทุกชมุชนในเขตเทศบำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

กบัประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกกลุ่มอำชพี เพื่อให้บริกำร สำธติ กำรจดัรำยงำน ต ำบลล ำนำรำยณ์

นิทรรศกำร กจิกำรเทศบำล ตลอดจน รับทรำบปัญหำควำมต้องกำร ขอ้มลูขำ่วสำร 

ให้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจแกป่ระชำชน ประกอบด้วยค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม วสัดุอปุกรณ์ 

ค่ำจดัท ำเอกสำรวำรสำรเผยแพร่โครงกำร ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

3 กจิกรรมลำนดนตรี และหรือกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำต้ำนยำเสพติด - จดัให้มกีำรแสดงออกทำงดนตรีให้กบัเด็กนักเรียนในเขตอ ำเภอชยับำดำล       100,000.00 ริมทำงรถไฟ หมู่ที่ 3 ส ำนกัปลัดเทศบำล

ได้ใชเ้วลำวำ่งให้เกดิประโยชน์ จ ำนวนวงดนตรีที่เขำ้ร่วมกจิกรรม (ถนนคนเดิน)

4 กจิกรรมวนัต่อต้ำนยำเสพติด - เชญิหน่วยงำนต่ำงๆเขำ้ร่วมกจิกรรมกำรเดินรณรงค์เพื่อต่อต้ำนยำเสพติด เชน่         50,000.00 ริมทำงรถไฟ หมู่ที่ 3 ส ำนกัปลัดเทศบำล

ต ำรวจ,ทหำร,นักเรียน,ประชำชน เจำ้หน้ำที่เทศบำล จ ำนวน 500 คน (ถนนคนเดิน)

5 กจิกรรมกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประสำนพลังแผ่นดิน - จดัอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบัยำเสพติดและโทษของยำเสพติด ผู้เขำ้อบรมรู้บทบำท         50,000.00 ห้องประชมุสภำเทศบำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

และหน้ำที่ของตนเอง ผู้เขำ้ร่วมอบรม จ ำนวน 170 คน จ ำนวน 17 ชมุชน ต ำบลล ำนำรำยณ์ ชั้น 3

6 กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบัยำเสพติดให้แกน่ักเรียน เด็ก เยำวชน - จดัอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบัยำเสพติด และพิษภยัของยำเสพติด ผู้เขำ้ร่วมโครงกำร       100,000.00 ห้องประชมุสภำเทศบำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบำล จ ำนวน 200 คน ต ำบลล ำนำรำยณ์ ชั้น 3

7 โครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิัติกำรจติอำสำภยัพิบัติประจ ำองค์กรปกครอง  - จดัอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบัเพื่อให้ควำมชว่ยเหลือเจำ้พนักงำนในกำรป้องกนั       100,000.00 ห้องประชมุสภำเทศบำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

ส่วนท้องถิ่น และบรรเทำสำธำรณภยั และเป็นผู้ชว่ยเจำ้พนักงำนในกำรป้องกนั ต ำบลล ำนำรำยณ์ ชั้น 3

และบรรเทำสำธำรณภยัในระดับพื้นที่

     580,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการมีสว่นร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงกำรจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำล         50,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

ต ำบลล ำนำรำยณ์ เชน่ ค่ำวสัดุ อปุกรณ์ ค่ำจดัท ำเอกสำร วำรสำรเผยแพร่ ล ำนำรำยณ์

โครงกำรค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

9 โครงกำรวนัส่ิงแวดล้อม  -เฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ         80,000.00 ทุกชมุชนในเขตเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ

 -รณรงค์ประชำสัมพันธ ์ให้เยำวชน ประชำชนต่ืนตัวและตระหนักถงึ ต ำบลล ำนำรำยณ์

ผลกระทบที่เกดิขึ้น จำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศโลก

 -สร้ำงจติส ำนึกให้เยำวชน ประชำชนมส่ีวนร่วมในกำรอนุรักษ์  หวงแหน

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

 -สนับสนุน รณรงค์ ประชำสัมพันธ ์กจิกรรมวนัส่ิงแวดล้อมโลก

10 โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยรวมพลคนรักสุขภำพ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยรวมพล         20,000.00 ทุกชมุชนในเขตเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ

คนรักสุขภำพ เชน่ ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำเบ็ดเตล็ดต่ำงๆ ต ำบลล ำนำรำยณ์

11 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำย ุเชน่ ค่ำวสัดุ       150,000.00 ทุกชมุชนในเขตเทศบำล กองสำธำรณสุขฯ

อปุกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำเบ็ดเตล็ดต่ำงๆ ต ำบลล ำนำรำยณ์

     300,000.00

พ.ศ. 2564

รวม

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563



3. ยทุธศาสตร์ดา้นการมีสว่นร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

3.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รำยจำ่ยสงเครำะห์เด็กภำยในครอบครัวในกำรด ำเนินชวีติ - เพื่อเป็นค่ำสงเครำะห์เด็กยำกจนภำยในครอบครัว เพื่อเป็นทุนด ำเนินชวีติ เชน่           5,000.00 พื้นที่ในเขตเทศบำลต ำบล กองกำรศึกษำ

สงเครำะห์เกี่ยวกบักำรเงิน เป็นค่ำเล้ียงดู ค่ำพำหนะชว่ยเหลือเกี่ยวกบักำรศึกษำ ล ำนำรำยณ์

ชว่ยเหลือค่ำกำยอปุกรณ์ เด็กพิกำร เป็นต้น 

2 รำยจำ่ยสงเครำะห์ด้ำนอื่นๆ - เพื่อเป็นรำยจำ่ยชว่ยเหลือตำมอ ำนำจหน้ำที่ เชน่ ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติ       100,000.00 พื้นที่ในเขตเทศบำลต ำบล กองกำรศึกษำ

เป็นค่ำถงุยงัชพี อปุกรณ์ เคร่ืองใชท้ี่จ ำเป็นในกำรด ำรงชพี ฯลฯ ชว่ยเหลือผู้พิกำร ล ำนำรำยณ์ กองสำธำรณสุขฯ

และทุพลภำพ เชน่ ค่ำกำยอปุกรณ์ ฯลฯ ส ำนกัปลัดเทศบำล

      105,000.00รวม

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบบริหารดา้นสาธารณสขุและการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม แบบ ผด. 02

4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรจดัมหกรรมอำหำรสะอำด  รสชำติอร่อยไร้แอลกอฮอล์ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนมหกรรมอำหำรสะอำดรสชำติอร่อย เชน่       300,000.00 ถนนขำ้งศูนยแ์พทย์ กองสำธำรณสุขฯ

ค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำมหรสพ ค่ำของขวญั ของรำงวลั 

เงินรำงวลั และค่ำใชจ้ำ่ยอื่นในกำรจดังำน

2 โครงกำรจดัระเบียบหำบเร่แผงลอย - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดัระเบียบหำบแร่แผงลอย เชน่       100,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

ค่ำจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำจดัสรรพื้นที่จดัระเบียบ ล ำนำรำยณ์

ค่ำส่ือประชำสัมพันธ ์ฯลฯ

3 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรและแผงลอย - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร       150,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

และแผงลอย ด้ำนโภชนำกำร ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำวสัดุอปุกรณ์ ล ำนำรำยณ์

ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำวทิยำกร ฯลฯ

4 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรสำธำรณสุข       150,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

เชน่  ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำตกแต่งสถำนที่ค่ำจดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ ล ำนำรำยณ์

ค่ำเวชภณัฑ์ และค่ำเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

5 โครงกำรควำมร่วมมอืกำรรณรงค์ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ ภำยใต้โครงกำรสัตว์ เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ       130,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

ปลอดโรคคนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ เชน่ ค่ำส ำรวจบันทึกขอ้มลูจ ำนวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว ์ยำชำ วคัซีนป้องกนัโรค ล ำนำรำยณ์

ดร.สมเด็จพระเจำ้ลูกยำเธอ เจำ้ฟ้ำจฬุำภรณ์วลัยลักษณ์อคัรรำชกมุำรี พิษสุนัขบ้ำ ยำคุมก ำเนิด ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืมค่ำประชำสัมพันธค่์ำตอบแทน

เจำ้หน้ำที่ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งและค่ำใชจ้ำ่ยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

6 โครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก (โรคติดต่อตำมฤดูกำล) - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก         80,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

(โรคติดต่อตำมฤดูกำล)โดยกจิกรรมเพื่อควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ โรคไมติ่ดต่อ ล ำนำรำยณ์

และโรคระบำด เชน่ โรคไขเ้ลือดออก ไขห้วดันก ไขห้วดั 2009 ฯลฯ กำรอบรม

ให้ควำมรู้ ค่ำเวชภณัฑ์ ค่ำเคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำจดัท ำเอกสำรรณรงค์เผยแพร่

     910,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบบริหารดา้นสาธารณสขุและการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม แบบ ผด. 02

4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงกำรเฝ้ำระวงัป้องกนัและควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวงัป้องกนัและควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ       200,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

 19 (COVID-19) เป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวสัดุอปุกรณ์ในกำรป้องกนัโรคไวรัส ล ำนำรำยณ์

โคโรนำ 19 (COVID-19) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประชำสัมพันธ ์อบรม ให้ควำมรู้แก่

ประชำชนในกำรป้องกนัโรค ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวงั 

สอบสวนและควบคุมโรคฯ

8 โครงกำรพัฒนำบริกำรศูนยแ์พทยช์มุชน - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำบริกำรศูนยแ์พทยช์มุชน       100,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

โดยให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมยัของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบล ล ำนำรำยณ์

ล ำนำรำยณ์เป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุ  อปุกรณ์ ค่ำยำเวชภณัฑ์ และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

     300,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบบริหารดา้นสาธารณสขุและการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม แบบ ผด. 02

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรรณรงค์ลดปริมำณขยะในชมุชน - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ลดปริมำณขยะในชมุชน       100,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

โดยจดักจิกรรมรณรงค์สร้ำงจติส ำนึกในชมุชนในกำรลดปปริมำณขยะ และก ำจดัขยะ ล ำนำรำยณ์

ธนำคำรขยะ เชน่ ค่ำวสัดุอปุกรณ์ ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำเบ็ดเตล็ดต่ำงๆ ฯลฯ

     100,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบบริหารดา้นสาธารณสขุและการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม แบบ ผด. 02

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอำยเุทศบำลต ำบล       150,000.00 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล กองสำธำรณสุขฯ

ล ำนำรำยณ์ เชน่ ค่ำวสัดุ อปุกรณ์ ค่ำจดัท ำเอกสำร วำรสำรเผยแพร่โครงกำร ล ำนำรำยณ์

ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

2 โครงกำรจดักำรน้ ำตำมปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง (ธนำคำรน้ ำใต้ดิน) - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดักำรน้ ำตำมปรัชญำเศรษฐกจิ         50,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล ส ำนกัปลัดเทศบำล

พอเพียง (ธนำคำรน้ ำใต้ดิน) เชน่ ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร ล ำนำรำยณ์

ค่ำวสัดุ อปุกรณ์ และค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

3 โครงกำรด ำเนินกำรชว่ยเหลือประชำชน - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่       200,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล ส ำนกัปลัดเทศบำล

โดยชว่ยเหลือประชำชนในกรณีเกดิควำมเดือดร้อนด้ำนสำธำรณภยั ภยัพิบัติต่ำงๆ ล ำนำรำยณ์

ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชวีติ กำรป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

4 โครงกำรปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติพระบำมสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธบิดี - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ       150,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองช่ำง
ศรีสินทรมหำวชริำลงกรณฯ พระวชริเกล้ำเจำ้อยู่หัว พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธบิดีศรีสินทรมหำวชริำลงกรณฯ ล ำนำรำยณ์

พระวชริเกล้ำเจำ้อยู่หัว เชน่ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 

วสัดุ อปุกรณ์ ตำมควำมจ ำเป็น ฯลฯ

     550,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



5. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา สง่เสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และการกีฬา แบบ ผด. 02

5.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรชว่ยเหลือนักเรียน นักศึกษำปฏบิัติงำนชว่งปิดภำคเรียน - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งนักเรียน นักศึกษำ ปฏบิัติงำน เชน่ ค่ำตอบแทน       100,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองกำรศึกษำ

ค่ำวสัดุ อปุกรณ์ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ้ำ่ยในพิธเีปิด-ปิด ล ำนำรำยณ์

และค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

2 โครงกำรศิลปินสอนศิลปะ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ย คำมโครงกำรฯ ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำวสัดุอปุกรณ์         20,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

ค่ำอำหำร อำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำเบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ และเคร่ืองด่ืม

3 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรและจดัต้ังแหล่งเรียนรู้ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม ค่ำจดัหำเอกสำรประกอบกำรเรียน         10,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

ค่ำจดัหำครูสอนพิเศษ ส ำหรับเด็กมธัยมปลำย เชน่ ด้ำนจริยธรรม ค่ำยเยำวชน

กจิกรรมลำนดนตรี ด้ำนกำรจำ้งเหมำต่ำง ๆ ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ

4 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพเพิ่มพูนทักษะเด็กและเยำวชน นักเรียน - ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรประกวดแขง่ขนัทักษะด้ำนต่ำงๆ  ของเด็ก เยำวชน       100,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

ประชำชน เชน่แขง่ขนัด้ำนวชิำกำร  แขง่ขนัเต้นแอโรบิก เต้นประกอบเพลง 

เป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ต่ำง ๆ  อำหำร อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม ในกำรจดักำร

ประกวดกำรแขง่ขนั 

5 โครงกำรประชมุคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรศูนยพ์ัฒนำ เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ย เชน่ ค่ำจดัสถำนที่ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม         20,000.00 ร.ร.อนุบำลเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

เด็กเล็กเทิดไท้องค์รำชนั วสัดุอปุกรณ์ และอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นเป็น

6 โครงกำรประชมุผู้ปกครองโรงเรียนอนุบำลเทศบำลและศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร เชน่ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม         10,000.00 ร.ร.อนุบำลเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

เทิดไท้องค์รำชนั ค่ำจดัสถำนที่ เวที ค่ำวสัดุอปุกรณ์ และอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็น

7 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร เชน่ ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำตกแต่งสถำนที่         20,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

และคณะกรรมกำรศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทิดไท้องค์รำชนัและผู้ดูแลเด็ก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม ค่ำเวชภณัฑ์ ค่ำเอกสำร ค่ำต ำรำ 

ค่ำของที่ระลึก ค่ำวสัดุอปุกรณ์ ค่ำที่พัก และค่ำอื่น ๆตำมควำมจ ำเป็น

8 โครงกำรใต้ร่มพระบำรมบีรมรำชจกัรีวงศ์โรงเรียนอนุบำลเทศบำล - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมดครงกำร เชน่ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำจดันิทรรศกำร         20,000.00 ร.ร.อนุบำลเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

และศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทิดไท้องค์รำชนั ค่ำของรำงวลั ค่ำอำหำร อำคำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม และอื่นๆตำมควำมจ ำเป็น

9 โครงกำรวนัแมโ่รงเรียนอนุบำลเทศบำล และศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทิดไท้ - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร เชน่ ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำจดันิทรรศกำร         20,000.00 ร.ร.อนุบำลเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

องค์รำชนั ค่ำของรำงวลั ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม และอื่นๆตำมควำมจ ำเป็น

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

5. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา สง่เสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และการกีฬา

5.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงกำรไหวค้รูโรงเรียนอนุบำลเทศบำล และศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทิดไท้ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร เชน่ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม ค่ำวสัดุ         20,000.00 ร.ร.อนุบำลเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

องค์รำชนั อปุกรณ์  ตกแต่งสถำนที่  เวที จตุปัจจยั ไทยธรรมและอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็น

11 โครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก และโรงเรียน - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ของ 50,000.00        ร.ร.สังกดั สพฐ. ในเขต กองกำรศึกษำ

อนุบำลเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ 

12 โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยกำรบริหำรสถำนศึกษำ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบล     2,189,560.00 โรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

ล ำนำรำยณ์ ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทิดไท้องค์รำชนัฯ ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

ประจ ำมสัยดิดำรุสสลำม ศูนยม์สัยดิฯ

   2,579,560.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



แบบ ผด. 02

5. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา สง่เสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และการกีฬา

5.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรจดังำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ประจ ำปี 2564 - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 200,000.00 จงัหวดัลพบุรี ส ำนกัปลัดเทศบำล

ประจ ำปี 2564 เป็นค่ำวสัดุ ค่ำใชส้อยค่ำตอบแทน ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอื่นๆ 

ที่จ ำเป็นในกำรจดังำน ฯลฯ

2 โครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรฯ 150,000.00 ส ำนกัปลัดเทศบำล

รำมำธบิดีศรีสินทรมหำวชริำลงกรณ มหิศรภมูพิลรำชวรำงกรู  เป็นค่ำวสัดุ ค่ำใชส้อยค่ำตอบแทน ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอื่นๆ 

กติิสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมนิทรำธเิบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร ที่จ ำเป็นในกำรจดังำน ฯลฯ

3 โครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สุทิดำพัชรสุธำ - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สุทิดำพัชรสุธำฯ 100,000.00 ส ำนกัปลัดเทศบำล

พิมลลักษณ พระบรมรำชนิี  เป็นค่ำวสัดุ ค่ำใชส้อยค่ำตอบแทน ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอื่นๆ 

ที่จ ำเป็นในกำรจดังำน ฯลฯ

4 โครงกำรจดังำนวนัแมแ่ห่งชำติ - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดังำนวนัแมแ่ห่งชำติฯ เป็นค่ำวสัดุ ค่ำใชส้อย 150,000.00 ส ำนกัปลัดเทศบำล

ค่ำตอบแทน ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดังำน ฯลฯ

5 โครงกำรจดังำนวนัพ่อแห่งชำติ - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดังำนวนัพ่อแห่งชำติฯ เป็นค่ำวสัดุ ค่ำใชส้อย 50,000.00 ส ำนกัปลัดเทศบำล

ค่ำตอบแทน ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดังำน ฯลฯ

6 โครงกำรในกำรแขง่ขนักฬีำ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรแขง่ขนักฬีำ เชน่ พิธเีปิด-ปิด ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง       200,000.00 สถำนที่จดัแขง่ขนั กองกำรศึกษำ

และเคร่ืองด่ืม เงินรำงวลั ค่ำวสัดุอปุกรณ์  ค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ค่ำจดัเตรียมสนำม ค่ำจำ้งเหมำรถรับส่ง และค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ตลอดกำรแขง่ขนั ค่ำสนับสนุนทีมเขำ้ร่วมกำรแขง่ขนักฬีำประเภทต่ำง ๆ 

7 โครงกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำติ เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุตกแต่งเวที สถำนที่ ค่ำของรำงวลั เงินรำงวลัในกำรประกวด       150,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

กจิกรรมต่ำง ๆ  ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม ค่ำเชำ่เวที และอื่น ๆ 

8 โครงกำรเทิดไท้องค์รำชนั และปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยกำรจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวฯ       100,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

เชน่ กำรแขง่ขนัเดิน-วิง่ แขง่ขนัจกัรยำน แขง่ขนัเทควนัโด กฬีำมวยไทย 

เชน่ ถว้ยรำงวลั เหรียญรำงวลั เงินรำงวลั ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม 

ค่ำประชำสัมพันธ ์ค่ำเส้ือกฬีำ ตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเป็น

9 โครงกำรฝึกอบรมทักษะกฬีำขั้นพื้นฐำน - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรทุกประเภท ค่ำอปุกรณ์กฬีำต่ำง ๆ ค่ำเคร่ืองด่ืม         50,000.00 สนำมกฬีำเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

ระหวำ่งกำรอบรม ค่ำตอบแทนวทิยำกร

   1,150,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



5. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา สง่เสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และการกีฬา แบบ ผด. 02

5.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงกำรจดังำนประเพณีสงกรำนต์ - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนวนัสงกรำนต์ เชน่ วสัดุอปุกรณ์ ตกแต่ง       150,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

สถำนที่  ตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่นำงสงกรำนต์ ค่ำของรำงวลั และเงินรำงวลักำร

ประกวด ค่ำจดักฬีำพื้นเมอืงและกจิกรรมต่ำงๆ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำดอกไมธ้ปูเทียน ดอกไมป้ระดับตกแต่งประร ำพิธสีรงน้ ำด ำหัวผู้สูงอำย ุ

ค่ำพำหนะ ค่ำมหรสพกำรแสดง ค่ำเวที แสง เสียง และอื่น ๆ ที่จ ำเป็น

11 โครงกำรจดังำนวนัเขำ้พรรษำ - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุอปุกรณ์ ตกแต่งสถำนที่ ตกแต่งรถยนต์ ขบวนแห่เทียน และเงิน         10,000.00 วดัในเขตเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

รำงวลักำรประกวดกจิกรรมต่ำง ๆ ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม

ค่ำดอกไมธ้ปูเทียน ไทยธรรม ดอกไมป้ระดับตกแต่งเทียน ต้นเทียนและอื่น ๆ 

12 โครงกำรวนัออกพรรษำ (ตักบำตรเทโว) - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุอปุกรณ์ ตกแต่งสถำนที่ ตกแต่งรถยนต์ ขบวนแห่เทียนและเงิน         20,000.00 วดัในเขตเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

รำงวลักำรประกวดกจิกรรมต่ำง ๆ ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง 

และเคร่ืองด่ืม ค่ำดอกธปูเทียน เคร่ืองไทยธรรม

13 โครงกำรประเพณีลอยกระทง - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง เชน่ ค่ำวสัดุอปุกรณ์ต่ำง ๆ         20,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

ค่ำจำ้งเหมำดนตรี เวที ไฟฟ้ำ สถำนที่ ค่ำของรำงวลัในกำรจดักำรประกวด

นำงนพมำศ ประกวดกระทง ค่ำของขวญักรรมกำร ค่ำน้ ำ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง

พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำจดัท ำกระทง  ค่ำจดัตกแต่งรถขบวนแห่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

14 โครงกำรประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนวนัขึ้นปีใหม ่เชน่ ค่ำปัจจยัเคร่ืองไทยธรรม         10,000.00 หน้ำที่วำ่กำรอ ำเภอ กองกำรศึกษำ

ถวำยพระ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม ค่ำดอกไม ้ค่ำจดัสถำนที่ ค่ำเวที ชยับำดำล

ค่ำดนตรีมหรสพค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

15 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส ำหรับเด็กและเยำวชน - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรประกวดกำรแขง่ขนั และจดักจิกรรมด้ำน         20,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

กำรศำสนำ  และคุณธรรม จริยธรรม  กำรประกวดสวดมนต์ กำรจดัโต๊ะหมู่

บูชำพระรัตนตรัย และค่ำใชจ้ำ่ยเป็นเงินรำงวลั ค่ำเกยีรติบัตร ค่ำอำหำร 

อำหำรวำ่ง และเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ 

     230,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



5. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา สง่เสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และการกีฬา แบบ ผด. 02

5.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงกำรหมู่บ้ำนศีล 5 ประชำเป็นสุข - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยส ำหรับสนับสนุน โครงกำรฯ เป็นค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม           5,000.00 สนง.เทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

ในกำรประชมุ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำจดัท ำเอกสำร ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

17 โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน 80,000.00 วดัล ำนำรำยณ์ กองกำรศึกษำ

เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แกเ่ด็กและเยำวชน เชน่ ค่ำวสัดุ อปุกรณ์  

ค่ำจดัท ำเอกสำรวำรสำรเผยแพร่โครงกำร ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ 

ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

         85,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร แบบ ผด. 02

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรจดักำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชกิสภำท้องถิ่น ,- จดักำรเลือกต้ังนำยกเทศมนตรีและสมำชกิสภำเทศบำลในปีที่หมดวำระหรือด้วย     1,500,000.00 - ส ำนกัปลัดเทศบำล

เหตุอื่น และ ส.ว. , ส.ส.

2 โครงกำรฝึกอบรมคณะผู้บริหำร สมำชกิสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชกิ       350,000.00 - ส ำนกัปลัดเทศบำล

ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้ง สภำเทศบำล ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้ง ได้แก ่ค่ำวทิยำกร ค่ำวสัดุเคร่ืองเขยีน 

ค่ำอปุกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำจดัท ำเอกสำรวำรสำรเผยแพร่โครงกำร ค่ำพำหนะ 

ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ

3 โครงกำรจดังำนวนัเทศบำล - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมวนัเทศบำล เชน่ ค่ำวสัดุ ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม       150,000.00 ห้องประชมุสภำเทศบำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

จตุปัจจยัถวำยพระ เงินรำงวลัของรำงวลักจิกรรมกำรแขง่ขนัระหวำ่งเทศบำลฯ ต ำบลล ำนำรำยณ์ ชั้น 3

กบัชมุชน หรือองค์กรต่ำงๆ ค่ำจดัท ำเอกสำร วำรสำรเผยแพร่โครงกำร 

ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง

4 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัประจ ำปี - เพื่อเป็นกำรประสำนกำรปฏบิัติระหวำ่งหน่วยงำน         50,000.00 อำคำรศูนยรั์บเล้ียงเด็ก ส ำนกัปลัดเทศบำล

- เป็นกำรเพิ่มทักษะควำมช ำนำญ เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์

- ประชมุวำงแผนกำรฝึกซ้อมแผน

- หน่วยงำนที่เขำ้ร่วมฝึกซ้อมแผนเทศบำล,ต ำรวจ,อปพร.,มลูนิธต่ิำงๆ

5 โครงกำรพัฒนำประสิทธภิำพพนักงำนเทศบำล และพนักงำนจำ้ง - จดัให้มกีำรฝึกอบรมพัฒนำประสิทธภิำพของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจำ้ง       100,000.00 ห้องประชมุสภำเทศบำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ต ำบลล ำนำรำยณ์ ชั้น 3

และโรงจอดรถดับเพลิง

6 ค่ำจำ้งเหมำบริกำรโครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษี - เพื่อปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรแกป่ระชำชนด้ำนแผนที่ภำษีในกำรจดัเกบ็ภำษี       250,000.00 ในเขตเทศบำลต ำบล กองคลัง

ให้ทันสมยัและสะอำดรวดเร็ว ล ำนำรำยณ์

7 โครงกำรประชำสัมพันธแ์ละขอบคุณผู้ช ำระภำษี - เพื่อประชำสัมพันธใ์ห้ประชำชนมส่ีวนร่วมและเห็นควำมส ำคัญของกำรช ำระภำษี         50,000.00 17 ชมุชนในเขตเทศบำล กองคลัง

ต ำบลล ำนำรำยณ์

9 โครงกำรประชมุคณะกรรมกำรชมุชน - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประชมุของคณะกรรมกำรชมุชน เดือนละ 1 คร้ัง เชน่         10,000.00 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล กองกำรศึกษำ

ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำใชจ้ำ่ยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่จ ำเป็น ล ำนำรำยณ์

   2,460,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



แบบ ผด. 02

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำชมุชน ด้ำนกำรฝึกอำชพีและ - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้คณะกรรมกำรชมุชน กำรพัฒนำชมุชน       100,000.00 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล กองกำรศึกษำ

เศรษฐกจิพอเพียง ส ำหรับผู้น ำชมุชนและทัศนศึกษำดูงำน กำรฝึกอำชพีเศรษฐกจิพอเพียงพร้อมทัศนศึกษำดูงำนสถำนที่ต่ำงๆ โดยจำ่ยเป็น ล ำนำรำยณ์

ค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืม ค่ำวทิยำกร ค่ำเอกสำร ค่ำจำ้งเหมำพำหนะ ค่ำที่พัก 

และค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเป็น

11 โครงกำรอบรมวชิำชพีแกป่ระชำชนตำมแผนพัฒนำเศรษฐกจิพอเพียง - เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมวชิำชพีให้แกป่ระชำชนที่มรีำยได้น้อย 30,000.00        ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล กองกำรศึกษำ

ที่ได้ส ำรวจจำกแผนพัฒนำเศรษฐกจิพอเพียง ฯลฯ เชน่ ค่ำอำหำร อำหำรวำ่ง ล ำนำรำยณ์

และเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำจำ้งเหมำอื่นๆ ค่ำวสัดุอปุกรณ์ ค่ำใชจ้ำ่ยอนืๆ

ที่เกี่ยวขอ้ง

     130,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการมีสว่นร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนุนโครงกำรศูนยป์ฏบิัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด - เพื่อจดัโครงกำรศูนยป์ฏบิัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด         50,000.00 อดุหนุนอ ำเภอชยับำดำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี ตำมหนังสืออ ำเภอ

ชยับำดำล ที่ ลบ 0318/2543 ลงวนัที่ 7 สิงหำคม 2563

2 อดุหนุนโครงกำร No Place For Drug สถำนีต ำรวจภธูรชยับำดำล - อดุหนุนโครงกำรเยำวชนแกนน ำ ร่วมป้องกนัยำเสพติดสถำนีต ำรวจภธูรชยับำดำล       100,000.00 อดุหนุนสถำนีต ำรวจ ส ำนกัปลัดเทศบำล

อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี รุ่น 3 สถำนีต ำรวจภธูรชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี ตำมหนังสือสถำนีต ำรวจภธูร ภธูรชยับำดำล

ชยับำดำล ที่ ตช 0016.(10)(11)/3860 ลงวนัที่ 29 กรกฎำคม 2563

     150,000.00

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส าหรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลล านารายณ์ จงัหวดัลพบุรี  

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

2. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา สง่เสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และการกีฬา

2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนุนโครงกำรจดังำนรัฐพิธแีละปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ - เพื่อจดัท ำโครงกำรจดังำนรัฐพิธแีละปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติประจ ำปี         30,000.00 อดุหนุนอ ำเภอชยับำดำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

งบประมำณ 2564 อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี ตำมหนังสืออ ำเภอชยับำดำล 

ที่ ลบ 0318/2267 ลงวนัที่ 14 กรกฎำคม 2563

       30,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



แบบ ผด. 02

4. ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา สง่เสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และการกีฬา

4.1 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงกำรอดุหนุนค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนอำหำรกลำงวนัให้เด็กอนุบำล และเด็ก ป.1 - ป.6     4,760,500.00 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ กองกำรศึกษำ

- อดุหนุนค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มัสยิดดำรุสสลำม

มสัยดิดำรุสสลำม เป็นเงิน 220,500 บำท - ร.ร.อนุบำลล ำนำรำยณ์

- อดุหนุนอำหำรกลำงวนัโรงเรียนวดัศิริบรรพต เป็นเงิน 140,000 บำท - ร.ร.วดัศิริบรรพต

- อดุหนุนอำหำรกลำงวนัโรงเรียนอนุบำลล ำนำรำยณ์ เป็นเงิน 4,400,000 บำท

   4,760,500.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารและการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนุนโครงกำรศูนยป์ฏบิัติกำรร่วมในกำรชว่ยเหลือประชำชนขององค์กร เพื่อจำ่ยเป็นเงินอดุหนุนงบประมำณให้ศูนยป์ฏบิัติกำรชว่ยเหลือประชำชนขององค์กร         20,000.00 ท้องถิ่นอ ำเภอชยับำดำล ส ำนกัปลัดเทศบำล

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ท่ำมะนำวเป็นเจำ้ภำพ .

       20,000.00

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564


