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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 2563 ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ เป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน / โครงการกิจกรรม ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ ซึ่งท าให้แนวทางการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง  ๆ 
ในพ้ืนที่ และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตาม 
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
มากยิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 1  

บทน า 
 

  

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

 1.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
  1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการ พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลล านารายณ์  ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 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 าเนินการในพ้ืนทีข่องเทศบาลต าบลล านารายณ์ 

 

  (5)  โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่เทศบาลต าบลล านารายณ์พิจารณาเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที ่ 
 

 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  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 าเนินงาน 
1.4.1 นายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์สามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานของเทศบาลต าบลล านารายณ์  เ พ่ือควบคุมการด า เนินงานให้ เป็นไปอย่าง เหมาะสม                 
และมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 ส่วนราชการต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563 ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่  2 

 
 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
(แบบ ผด. 01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลล านารายณ์ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการตามยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 

23 

 
 

88.46 
(26 โครงการ) 

 
 

9,059,433.- 
(114,563,533) 

 
 

7.90 

 
 

กองช่าง 

รวม 23 88.46 9,059,433.- 7.90  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนเมือง 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
   2.2 แผนงานพาณิชย์ 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 

(5 โครงการ) 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

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

 
 
 

2 
6 
 
 

2 

 
 
 

38.46 
(26 โครงการ) 

 
 
 

220,000.- 
480,000.- 

 
 

105,000.- 

 
 
 

0.70 

 
 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด, 

กองการศึกษา,กองช่าง 
กองการศึกษา 

กองการศึกษา,ส านัก
ปลัด, กองสาธารณสุขฯ 

รวม 10 38.46 805,000.- 0.70  
  

แบบ ผด. 01 



 
 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการ 
ด้านสาธารณสุขและการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข  
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
 
 

6 
3 
5 

 
 
 

31.11 
(45 โครงการ) 

 
 
 

760,000.- 
300,000.- 
950,000.- 

 
 
 

1.75 

 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ,  

ส านักปลัด 
รวม 14 31.11 2,010,000.- 1.75  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
และการกีฬา 
   5.1 แผนงานการศึกษา 
   5.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
และนันทนาการ 
 

 
 
 

13 
14 

 

 
 
 

61.36 
(44 โครงการ) 

 
 
 

5,794,570.- 
1,660,000.- 

 

 
 
 

6.51 

 
 
 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด, 

กองการศึกษา 

รวม 27 61.36 7,454,570.- 6.61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการตามยุทธศาสตร์ 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหาร และการพัฒนาองค์กร 
และบุคลากร 
   6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 

9 
- 
 

 
 
 

45.00 
(20 โครงการ) 

 
 
 

790,000.- 
- 
 

 
 
 

0.69 
- 

 
 
 

ส านักปลัด,กองคลัง 
กองการศึกษา 

รวม 9 45.00 790,000.- 0.69  
รวมทั้งสิ้น 83 

คิดเป็นร้อยละ 51.55 
โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

161 โครงการ 
20,119,003.- 17.56  

 

แบบ ผด. 01 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 บัญชี โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 
(แบบ ผด. 02) 

 

 
 



แบบ ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก1ขวา 2/1 - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 300,900.00      หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

(บ้านนายจําลอง สมยา) หมู่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ (ชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา) 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านเจ๊เยาว์ไก่สด หมู่ที่ 1 - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 2.60 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 165,900.00      หมู่ที่ 1 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

ตําบลลํานารายณ์  อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 16 หมู่ที่ 6 ตําบลลํานารายณ์ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00-6.00 เมตร ยาว 73.50 เมตร หนาเฉลี่ย 280,200.00      หมู่ที่ 6 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ํา คสล. - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 0.80-3.40 เมตร ยาว 49.50 เมตร หนาเฉลี่ย 239,300.00      หมู่ที่ 3 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยหลังหมู่บ้าน สามดีไซน์ หมู่ที่ 3 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร

ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - ก่อสร้างรางวี คสล. (ขวาทาง) กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 41.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. (ขวาทาง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

(มอก.ชั้น 3) ยาว 43.00 เมตร

- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ํา คสล. (ขวาทาง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

จํานวน 6 บ่อ เฉลี่ยทุกระยะ 8 - 10 เมตร

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ํา คสล. - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.60-6.70 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนาเฉลี่ย     1,917,400.00 หมู่ที่ 1 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุระนารายณ์ 3 (โรงหนังจิตฤดีเก่า) หมู่ที่ 1 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 823.00 ตารางเมตร

ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - ก่อสร้างรางวี คสล. (ทั้ง 2 ข้าง) กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 380.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. (ทั้ง 2 ข้าง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

(มอก.ชั้น 3) ยาว 349.00 เมตร

- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ํา คสล. (ทั้ง 2 ข้าง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

จํานวน 34 บ่อ เฉลี่ยทุกระยะ 8 - 10 เมตร

   2,903,700.00

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ

รวม

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ



แบบ ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/2 (ซอยบ้านป้าจุก) - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 52.50 เมตร หนาเฉลี่ย       244,500.00 หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากโครงการเดิม ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/1   - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร หนาเฉลี่ย 624,500.00 หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

(ซอยบ้านลุงสําราญ) หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956.00 ตารางเมตร

จังหวัดลพบุรี

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/1 (ข้างบ้านโลงเย็น) - ก่อสร้างถนน หินคลุก ซอบสระบุรี-หล่มสัก 11/1,11/2 และ 11/3 149,800.00 หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

ซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/2 (ข้างบ้านนายเทิดจิตร  นาคแย้ม) มีรายละเอียด  ดังนี้

และซอยสระบุรี-หล่มสัก 11/3 (ตรงข้ามบ้านนายเทิดจิตร  นาคแย้ม)  1. ซอย 11/1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หมู่ที่ 1  ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

2. ซอย 11/2 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

3. ซอย 11/3 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสระบุรี-หล่มสัก 1 ขวา 2/4 - ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย         72,500.00 หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

(ซอยข้างบ้านป้าอัมพร) หมู่ที่ 1  ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล 0.15  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

จังหวัดลพบุรี  

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/10 - ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 409,000.00 หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

(ซอยด้านหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ์ - หลังบ้านเช่า 0.15  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร

ดาบตํารวจคําพันธ์) หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี  

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสระบุรี-หล่มสัก 9/4 - ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย       252,000.00 หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

(ซอยหลังบ้านนายเทิดจิตร นาคแย้ม) หมู่ที่ 1  ตําบลชัยนารายณ์ 0.15  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

     978,000.00

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รวม

สถานที่ดําเนินการโครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แบบ ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) 279,000.00 หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

และซ่อมแซมถนน คสล. แยกซอยท่ามะนาว 7/1 (บ้านนางปราณี) ทั้ง 2 ข้าง ยาวรวม 78.00 เมตร

หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ์  อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี - ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

จํานวน 8 บ่อ เฉลี่ยทุกระยะ 8.00 - 10.00 เมตร

- ก่อสร้างถนน คสล. หลังท่อระบายน้ํา ทั้ง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.92 เมตร ยาวรวม

78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 61.45 ตารางเมตร

13 โครงการปรับปรุงขยายถนนคสล. ทั้ง 2 ข้าง ซอยสระบุรี-หล่มสัก 2 - ปรับปรุงขยายถนน คสล. (ขวาทาง) กว้างเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร 460,000.00 หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

(ซอยอีเกิ้ลอาย) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   ยาว 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

279.00 ตารางเมตร

- ปรับปรุงขยายถนน คสล. (ซ้ายทาง) กว้างเฉลี่ย 0.80-1.30 เมตร 

ยาว 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

325.50 ตารางเมตร

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 13 (หน้าโรงแรม แห่งที่ 1       324,000.00 หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

นารายณ์แกรนด์) หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   - งานปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6.65 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนาเฉลี่ย

จํานวน  2  แห่ง 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 371.00 ตารางเมตร

   แห่งที่ 2

- งานปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 2.40 เมตร ยาว 14.60 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 38.00 ตารางเมตร

15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 7/1 (ช่วงโค้งซอยตัน) - ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.90 เมตร ยาว 127.50 เมตร หนาเฉลี่ย 479,000.00 หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

หมู่ที่ 8 ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 616.35 ตารางเมตร

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต - ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว       215,200.00 หมู่ที่ 4 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

ซอยสุระนารายณ์ 6 (สหะชัยลํานารายณ์) หมู่ที่ 4 ตําบลลํานารายณ์ 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - งานตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.80

ตารางเมตร

   1,757,200.00

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม



แบบ ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยก  1. ซอยแยกทางรถไฟ 1 (บ้านลานทอง) 1,030,533.00 หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

ทางรถไฟ (บ้านลานทอง) หมู่ที่ 4 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล   - ปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีตกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  

จังหวัดลพบุรี ยาว 164.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

801.50 ตารางเมตร

- ปรับปรุงเสริมปากบ่อพัก จํานวน 12 บ่อ

2. ซอยแยกทางรถไฟ 1/2 (บ้านลานทอง)

- ปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  

ยาว 157.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

612.50 ตารางเมตร

- ปรับปรุงเสริมปากบ่อพัก จํานวน 12 บ่อ

3. ซอยทางรถไฟ 1/3 (บ้านลานทอง)

- ปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีตกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 

ยาว 86.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

335.00 ตารางเมตร

- ปรับปรุงเสริมปากบ่อพัก จํานวน 7 บ่อ

4. ซอยแยกทางรถไฟ 1/4 (บ้านลานทอง)

- ปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 

ยาว 118.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

460.50 ตารางเมตร

- ปรับปรุงเสริมปากบ่อพัก จํานวน 9 บ่อ 

18 โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต - ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 320,000.00 หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

ซอยสระบุรี-หล่มสัก 7 (ซอยวัดศิริบรรพต) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า

อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 900.00 ตารางเมตร

19 โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสคอนกรีต  - ปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร     1,270,000.00 หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ กองช่าง

ซอยสระบุรี-หล่มสัก 9 (ซอยโรงเจ) หมู่ที่ 1 ตําบลชัยนารายณ์  ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 2,772.00 ตารางเมตร

- ปรับปรุงเสริมปากบ่อพัก จํานวน 82 บ่อ

- ปรับปรุงรางระบายน้ํารางยู จํานวน 3 จุด

   2,620,533.00

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม



แบบ ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นถนน คสล. (ซอยสมใจโต๊ะจีน) - ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นถนนคสล. จํานวน 3 แห่ง กว้างเฉลี่ย  1,057,000.00 หมู่ที่ 8,11 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

หมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 11 ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 5.00 เมตร ยาวรวม 299.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,504.00 ตารางเมตร

21 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็น ถนน คสล. และรางวี คสล. - งานปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 7.60 เมตร ยาว 184.00 เมตร     1,253,000.00 หมู่ที่ 5 ตําบลลํานารายณ์ กองช่าง

(หน้าราชพัสดุ) หมู่ที่ 5 ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,479.00 ตารางเมตร

จังหวัดลพบุรี - งานก่อสร้างรางวี คสล. กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 191.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.60 ตารางเมตร

22 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือ 500,000.00 กองช่าง

เพื่อมให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ.วิศวกร และ พรบ.สถาปนิก

23 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ บํารุงรักษา       350,000.00 กองช่าง

หรือซ่อมแซมถนน (ถนนหินคลุก ถนน คสล. ถนนลาดยาง) สะพาน ท่อระบายน้ํา

ฝาท่อระบายน้ํา คสล. บ่อพัก บ่อบาดาล งานตีเส้นจราจร และอื่นๆ

   3,160,000.00

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจาก       100,000.00 ห้องประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัด

มนุษย์ เพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเครือข่าย ตําบลลํานารายณ์ ชั้น 3

ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย และโรงจอดรถดับเพลิง

2 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล กําหนดจุดบริการประชาชน จํานวน 2 จุด บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล       120,000.00 หน้าโรงเรียนอนุบาล สํานักปลัด

ลํานารายณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรฯ โดยจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. จํานวน 20 นาย ลํานารายณ์และธนาคาร

ประจําทั้ง 2 จุด จุดละ 10 นาย เพื่อการเกษตรฯ

     220,000.00

พ.ศ. 2562
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2563
สถานที่ดําเนินการ

รวม



3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมเมือง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมเมือง       100,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัด

ในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การประชาคมชุมชน การประชาคมตําบล ลํานารายณ์

เพื่อจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร

วารสารเผยแพร่โครงการ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยออกพบปะ         80,000.00 ทุกชุมชนในเขตเทศบาล สํานักปลัด

กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อให้บริการ สาธิต การจัดรายงาน ตําบลลํานารายณ์

นิทรรศการ กิจการเทศบาล ตลอดจน รับทราบปัญหาความต้องการ ข้อมูลข่าวสาร 

ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ประกอบด้วยค่าอาหาร-เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ 

ค่าจัดทําเอกสารวารสารเผยแพร่โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 กิจกรรมลานดนตรี และหรือการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด - จัดให้มีการแสดงออกทางดนตรีให้กับเด็กนักเรียนในเขตอําเภอชัยบาดาล       100,000.00 ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 3 สํานักปลัด

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จํานวนวงดนตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม (ถนนคนเดิน)

4 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด - เชิญหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น         50,000.00 ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 3 สํานักปลัด

ตํารวจ,ทหาร,นักเรียน,ประชาชน เจ้าหน้าที่เทศบาล จํานวน 500 คน (ถนนคนเดิน)

5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ผู้เข้าอบรมรู้บทบาท         50,000.00 ห้องประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัด

และหน้าที่ของตนเอง ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 170 คน จํานวน 17 ชุมชน ตําบลลํานารายณ์ ชั้น 3

6 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่นักเรียน เด็ก เยาวชน - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และพิษภัยของยาเสพติด ผู้เข้าร่วมโครงการ       100,000.00 ห้องประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัด

เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล จํานวน 200 คน ตําบลลํานารายณ์ ชั้น 3

     480,000.00

โครงการ
พ.ศ. 2562

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563

รวม



3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวในการดําเนินชีวิต - เพื่อเป็นค่าสงเคราะห์เด็กยากจนภายในครอบครัว เพื่อเป็นทุนดําเนินชีวิต เช่น          5,000.00 พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบล กองการศึกษา

สงเคราะห์เกี่ยวกับการเงิน เป็นค่าเลี้ยงดู ค่าพาหนะช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ลํานารายณ์

ช่วยเหลือค่ากายอุปกรณ์ เด็กพิการ เป็นต้น 

2 รายจ่ายสงเคราะห์ด้านอื่นๆ - เพื่อเป็นรายจ่ายช่วยเหลือตามอํานาจหน้าที่ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ       100,000.00 พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบล กองการศึกษา

เป็นค่าถุงยังชีพ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีพ ฯลฯ ช่วยเหลือผู้พิการ ลํานารายณ์ กองสาธารณสุขฯ

และทุพลภาพ เช่น ค่ากายอุปกรณ์ ฯลฯ สํานักปลัด

      105,000.00

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ

รวม



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แบบ ผด. 02

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข       150,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

เช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

และค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (โรคติดต่อตามฤดูกาล) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก         80,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

(โรคติดต่อตามฤดูกาล) โดยกิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

และโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 ฯลฯ การอบรม

ให้ความรู้ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าจัดทําเอกสารรณรงค์เผยแพร่

3 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า       130,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ เช่น ค่าสํารวจบันทึกข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ยาชา วัคซีนป้องกันโรค ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มค่าประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

4 โครงการพัฒนาบริการศูนย์แพทย์ชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาบริการศูนย์แพทย์ชุมชน       200,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ค่ายาเวชภัณฑ์ และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

5 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายรวมพลคนรักสุขภาพ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายรวมพล         50,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

คนรักสุขภาพ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ       150,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

     760,000.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ

รวม

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แบบ ผด. 02

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดระเบียบหาบแร่แผงลอย เช่น       100,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสรรพื้นที่จัดระเบียบ ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2 โครงการวันสิ่งแวดล้อม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมการรณรงค์       100,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

สร้างจิตสํานึกในวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ

3 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน       100,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

โดยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกในชุมชนในการลดปปริมาณขยะ และกําจัดขยะ ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

ธนาคารขยะ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ฯลฯ

     300,000.00

พ.ศ. 2563

รวม

พ.ศ. 2562
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แบบ ผด. 02

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดมหกรรมอาหารสะอาด  รสชาติอร่อยไร้แอลกอฮอล์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เช่น       300,000.00 ถนนข้างศูนย์แพทย์ กองสาธารณสุข

ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ ค่าของขวัญ ของรางวัล และสิ่งแวดล้อม

เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดงาน

2 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร       150,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

และแผงลอย ด้านโภชนาการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ

3 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลลํานารายณ์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล       150,000.00 สํานักงานเทศบาลตําบล กองสาธารณสุข

ลํานารายณ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่โครงการ ลํานารายณ์ และสิ่งแวดล้อม

ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

4 โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจ       200,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัด

พอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการดําเนินโครงการ ลํานารายณ์

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

5 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ       150,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองช่าง
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ลํานารายณ์

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

วัสดุ อุปกรณ์ ตามความจําเป็น ฯลฯ

     950,000.00รวม

พ.ศ. 2562
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2563



5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา แบบ ผด. 02

5.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทน       100,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองการศึกษา

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ลํานารายณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการศิลปินสอนศิลปะ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คามโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์         20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ และเครื่องดื่ม

3 โครงการส่งเสริมการดําเนินการและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจัดหาเอกสารประกอบการเรียน         10,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ค่าจัดหาครูสอนพิเศษ สําหรับเด็กมัธยมปลาย เช่น ด้านจริยธรรม ค่ายเยาวชน

กิจกรรมลานดนตรี ด้านการจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพเพิ่มพูนทักษะเด็กและเยาวชน นักเรียน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดแข่งขันทักษะด้านต่างๆ  ของเด็ก เยาวชน       100,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ประชาชน เช่นแข่งขันด้านวิชาการ  แข่งขันเต้นแอโรบิก เต้นประกอบเพลง 

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดการ

ประกวดการแข่งขัน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน

5 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม         20,000.00 ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษา

เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็นเป็น

6 โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม         10,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

เทิดไท้องค์ราชัน ค่าจัดสถานที่ เวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น

7 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่         20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันและผู้ดูแลเด็ก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเอกสาร ค่าตํารา 

ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก และค่าอื่น ๆตามความจําเป็น

8 โครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามดครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ         20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ค่าของรางวัล ค่าอาหาร อาคารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆตามความจําเป็น

9 โครงการวันแม่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ         20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

องค์ราชัน ค่าของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆตามความจําเป็น

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



แบบ ผด. 02

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ         30,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

องค์ราชัน อุปกรณ์  ตกแต่งสถานที่  เวที จตุปัจจัย ไทยธรรมและอื่น ๆ ตามความจําเป็น

11 โครงการอาหารเสริม (นม) - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียน     2,931,810.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตําบล

ลํานารายณ์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดดารุสสลาม 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล     2,462,760.00 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษา

ลํานารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันฯ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประจํามัสยิดดารุสสลาม ศูนย์มัสยิดฯ

13 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ 50,000.00        กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ์ เช่น ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเอกสาร

ค่าตํารา ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก และอื่นๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ

   5,794,570.00รวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ สถานที่ดําเนินการรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อเฉลิม       150,000.00 หน้าสํานักงานเทศบาล สํานักปลัด

พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตําบลลํานารายณ์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์ 150,000.00

ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยการคัดเลือกแม่ดีเด่น       150,000.00

ระดับชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-

ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส “วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2563”

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 150,000.00      

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

2 โครงการในการแข่งขันกีฬา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร อาหารว่าง       200,000.00 สถานที่จัดแข่งขัน กองการศึกษา

และเครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าจ้างเหมารถรับส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดการแข่งขัน ค่าสนับสนุนทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งเวที สถานที่ ค่าของรางวัล เงินรางวัลในการประกวด       150,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

กิจกรรมต่าง ๆ  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที และอื่น ๆ 

4 โครงการเทิดไท้องค์ราชัน และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       100,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

เช่น การแข่งขันเดิน-วิ่ง แข่งขันจักรยาน แข่งขันเทควันโด กีฬามวยไทย 

เช่น ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเสื้อกีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น

5 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทุกประเภท ค่าอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ค่าเครื่องดื่ม         50,000.00 สนามกีฬาเทศบาลฯ กองการศึกษา

ระหว่างการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร

   1,100,000.00

พ.ศ. 2563
สถานที่ดําเนินการรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

รวม

โครงการ
พ.ศ. 2562



5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา แบบ ผด. 02

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันสงกรานต์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ตกแต่ง       150,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

สถานที่  ตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่นางสงกรานต์ ค่าของรางวัล และเงินรางวัลการ

ประกวด ค่าจัดกีฬาพื้นเมืองและกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าดอกไม้ธูปเทียน ดอกไม้ประดับตกแต่งประรําพิธีสรงน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 

ค่าพาหนะ ค่ามหรสพการแสดง ค่าเวที แสง เสียง และอื่น ๆ ที่จําเป็น

7 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ ตกแต่งรถยนต์ ขบวนแห่เทียน และเงิน         10,000.00 วัดในเขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

รางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

ค่าดอกไม้ธูปเทียน ไทยธรรม ดอกไม้ประดับตกแต่งเทียน ต้นเทียนและอื่น ๆ 

8 โครงการวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ ตกแต่งรถยนต์ ขบวนแห่เทียนและเงิน         30,000.00 วัดในเขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

รางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร อาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม ค่าดอกธูปเทียน เครื่องไทยธรรม

9 โครงการประเพณีลอยกระทง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ         20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ค่าจ้างเหมาดนตรี เวที ไฟฟ้า สถานที่ ค่าของรางวัลในการจัดการประกวด

นางนพมาศ ประกวดกระทง ค่าของขวัญกรรมการ ค่าน้ํา ค่าอาหาร อาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดทํากระทง  ค่าจัดตกแต่งรถขบวนแห่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10 โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าปัจจัยเครื่องไทยธรรม         15,000.00 หน้าที่ว่าการอําเภอ กองการศึกษา

ถวายพระ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าเวที ชัยบาดาล

ค่าดนตรีมหรสพค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดการแข่งขัน และจัดกิจกรรมด้าน         50,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

การศาสนา  และคุณธรรม จริยธรรม  การประกวดสวดมนต์ การจัดโต๊ะหมู่

บูชาพระรัตนตรัย และค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร 

อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่น ๆ 

     275,000.00

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

รวม



5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา แบบ ผด. 02

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุน โครงการฯ เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม          5,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ในการประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 80,000.00 วัดลํานารายณ์ กองการศึกษา

เพื่ออบรมคุณธรรมและจิรยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

ค่าจัดทําเอกสารวารสารเผยแพร่โครงการ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

14 โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจําปี 2563 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 200,000.00 จังหวัดลพบุรี สํานักปลัด

ประจําปี 2563 เป็นค่าวัสดุ ค่าใช้สอยค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ

       285,000.00

โครงการ

รวม

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร แบบ ผด. 02

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ,- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในปีที่หมดวาระหรือด้วย     1,500,000.00 - สํานักปลัด

เหตุอื่น และ ส.ว. , ส.ส.

2 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก       200,000.00 - สํานักปลัด

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สภาเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียน 

ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจัดทําเอกสารวารสารเผยแพร่โครงการ ค่าพาหนะ 

ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม       150,000.00 ห้องประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัด

จตุปัจจัยถวายพระ เงินรางวัลของรางวัลกิจกรรมการแข่งขันระหว่างเทศบาลฯ ตําบลลํานารายณ์ ชั้น 3

กับชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร่โครงการ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี - เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน         50,000.00 อาคารศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สํานักปลัด

- เป็นการเพิ่มทักษะความชํานาญ เทศบาลตําบลลํานารายณ์

- ประชุมวางแผนการฝึกซ้อมแผน

- หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเทศบาล,ตํารวจ,อปพร.,มูลนิธิต่างๆ

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง - จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง       100,000.00 ห้องประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําบลลํานารายณ์ ชั้น 3

และโรงจอดรถดับเพลิง

6 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี - จ้างเหมาสํารวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี       250,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองคลัง

ปรับปรุงข้อมูลผู้ชําระภาษี ลํานารายณ์

7 โครงการประชาสัมพันธ์และขอบคุณผู้ชําระภาษี - ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมและจัดทําเอกสารแผ่นพับคู่มือเสียภาษี         20,000.00 17 ชุมชนในเขตเทศบาล กองคลัง

ตําบลลํานารายณ์

9 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เช่น         20,000.00 สํานักงานเทศบาลตําบล กองการศึกษา

ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่จําเป็น ลํานารายณ์

     790,000.00รวม

พ.ศ. 2562

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2563



แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - เพื่อจัดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด         50,000.00 อุดหนุนอําเภอชัยบาดาล สํานักปลัด

ประจําปีงบประมาณ 2563 อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามหนังสืออําเภอ

ชัยบาดาล ที่ ลบ 0318/2148 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

2 อุดหนุนโครงการเยาวชนแกนนํา ร่วมป้องกันยาเสพติด สถานีตํารวจภูธร - อุดหนุนโครงการเยาวชนแกนนํา ร่วมป้องกันยาเสพติดสถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล       100,000.00 อุดหนุนสถานีตํารวจ สํานักปลัด

ชัยบาดาล รุ่นที่ 3 รุ่น 3 สถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธร ภูธรชัยบาดาล

ชัยบาดาล ที่ ตช 0016.(11)(10)/7008 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

     150,000.00

สําหรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จังหวัดลพบุรี  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการโครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ - เพื่อจัดทําโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสําคัญของชาติประจําปี         30,000.00 อุดหนุนอําเภอชัยบาดาล สํานักปลัด

งบประมาณ 2563 อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามหนังสืออําเภอชัยบาดาล 

ที่ ลบ 0318/2267 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

       30,000.00

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ สถานที่ดําเนินการ

รวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6     4,800,000.00 ร.ร.อนุบาลลํานารายณ์ กองการศึกษา

ร.ร.วัดศิริบรรพต

   4,800,000.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร         20,000.00 ท้องถิ่นอําเภอชัยบาดาล สํานักปลัด

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตําบล

ท่ามะนาวเป็นเจ้าภาพ .

       20,000.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564


