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คำนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ขอ 26 และขอ 27  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำ        
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนดำเนินงาน เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรม       
ท่ีดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลลำนารายณ เปนเอกสารที่ระบุ
แผนงาน / โครงการกิจกรรม ของเทศบาลตำบลลำนารายณ หนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลลำนารายณ ซึ่งทำใหแนวทางการดำเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2565  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหนวยงานตาง  ๆ 
ในพ้ืนที่  และการจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนดำเนินงานจะทำใหการติดตาม 
และประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
มากยิ่งข้ึน  
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สวนที่ 1  

บทนำ 
 

  

1.1 บทนำ แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลลำนารายณ จัดทำขึ้น
เพ่ือแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล
ตำบลลำนารายณ ประจำปงบประมาณ 2565  และใชเปนแนวทางบริหารงานของเทศบาลตำบลลำนารายณ
ใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
 

 1.2 วัตถุประสงคของการดำเนินงาน 
  1.2.1 แผนการดำเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลำนารายณ  ประจำป
งบประมาณ 2565 เพื่อใหเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบล            
ลำนารายณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซอนของ โครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ทำงาน กับหนวยงานและจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการดำเนินงาน  

1.2.2 แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบล
ลำนารายณ เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
  1.2.3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา           
ที่ดำเนินการในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลลำนารายณ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ดำเนินงานจะมีที่มาจาก  
  (1) งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ของเทศบาลตำบลลำนารายณ 
(รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ)  
  (2) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาของเทศบาลตำบลลำนารายณ ที่เกิดจากการจายขาดเงิน 
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาเทศบาลตำบล       
ลำนารายณ  
  (3)  โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตำบลลำนารายณดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ  
  (4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนทีข่องเทศบาลตำบลลำนารายณ 
  (5)  โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่เทศบาลตำบลลำนารายณพิจารณาเห็นวาจะเกิด 
ประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่  
 

 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 4 ไดกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงานตาม 
ขอ 26 และขอ 27 วาการจัดทำแผนการดำเนินงานให ดำเนนิการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้  
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  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืนๆ  ที่ ด ำเนิ นการใน พ้ืน ท่ีขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น  แล วจัดทำรางแผนการดำเนิ น งาน                 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.3.2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศ เปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแต          
วันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  
  1.3.3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการ 
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการ
ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
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แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดำเนนิงาน 

เสนอผูบริหารทองถ่ิน 

ประกาศเปนแผนการดำเนนิงาน ผูบริหารทองถิ่น 

ปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณ
ดำเนินการฯ 

รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจดัทาํแผนพฒันา

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
หนวยราชการ
สวนกลาง   
สวนภูมภิาค  
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 1.4 ประโยชนของแผนดำเนินงาน 
1.4.1 นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณสามารถใชแผนการดำเนินงานเปนเครื่องมือในการ

บริหารงานของเทศบาลตำบลลำนารายณ  เพื่ อควบคุมการดำเนินงานให เป น ไปอยางเหมาะสม                
และมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 สวนราชการตางๆ สามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 
2565 ตามปฏิทินที่กำหนดไวในแผนดำเนินงาน 
 

 
************************************************ 

 



 
 
 
 

สวนท่ี  2 

 
 

2.1 บัญชสีรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
(แบบ ผด. 01) 

 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลลำนารายณ 
ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเปนรอยละของ

โครงการตามยุทธศาสตร 
จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
1. ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
    

 
 

21 

 
 

72.41 
(29 โครงการ) 

 
 

10,733,800.- 
(23,480,600.-) 

 
 

45.71 

 
 

กองชาง 

รวม 21 72.41 10,733,800.- 45.71  
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง 
ความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนเมือง 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน 
   2.2 แผนงานพาณิชย 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

 (2 โครงการ) 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

รวม - - - - - 
3. ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
   3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
    
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 
 

2 
 

11 
 

2 

 
 
 

50.00 
(4 โครงการ) 

91.67 
(12 โครงการ) 

28.57 
(7 โครงการ) 

 

 
 
 

200,000.- 
(850,000.-) 
840,000.- 

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

(30,500,000.-) 

 
 
 

3.44 

 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล, 
กองการศึกษา,กองชาง, 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 15 56.75 1,145,000.- 3.44  
  

แบบ ผด. 01 



 
 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการตามยุทธศาสตร 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริการ 
ดานสาธารณสุขและการจัดการ 
ดานสิ่งแวดลอม 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข  
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
   4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 
 

5 
3 
7 
 

 
 
 

32.61 
(46 โครงการ) 

 
 
 

3,815,000.- 
(9,735,000.-) 

 
 
 

39.19 

 
 
 

กองสาธารณสุขฯ,  
สำนักปลัดเทศบาล 

รวม 15 32.61 1,860,000.- 39.19  
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
และการกีฬา 
   5.1 แผนงานการศึกษา 
   5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

 
 
 

12 
14 

 

 
 
 

72.22 
(36 โครงการ) 

 
 
 

2,735,410.- 
1,085,000.- 

(10,110,000.-) 

 
 
 

37.79 

 
 
 

กองการศึกษา, 
สำนักปลัดเทศบาล, 

กองการศึกษา 

รวม 26 72.22 3,820,410.- 37.79  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการตามยุทธศาสตร 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหาร และการพัฒนาองคกร 
และบุคลากร 
   6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 

9 
- 
 

 
 
 

50.00 
- 

(18 โครงการ) 

 
 
 

965,000.- 
- 

(34,850,000.-) 
 

 
 
 

2.77 
- 

 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล, 
กองคลัง, 

กองการศึกษา 

รวม 9 50.00 965,000.- 2.77  
รวมทั้งสิ้น 86 

คิดเปนรอยละ 63.70 
โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

135 โครงการ 
15,824,110.- 

(106,273,000.-) 
14.89  

 
 
 

  

แบบ ผด. 01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 บัญชี โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 

(แบบ ผด. 02) 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา :  บริการชุมชนและสังคม  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสัก 1 ขวา 2/4 (ซอยขางบาน - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 215,800.00     หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

ปาอัมพร) หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 337.50 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-202, ทถ-2-204

และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 14/2564

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสัก 11/1 (ขางบานโลงเย็น) - กอสรางถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสัก 11/1 กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร 500,000.00     หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

ซอยสระบุร-ีหลมสัก 11/2 (ตรงขามบานนายเทิดศักดิ์ นาคแยม) และซอย หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร

สระบุร-ีหลมสัก 11/3 (ตรงขามบานนายเทิดศักดิ์ นาคแยม) หมูที่ 1 - กอสรางถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสัก 11/2 กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 33 เมตร

ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 165 ตารางเมตร

- กอสรางถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสัก 11/3 กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 56 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-202, ทถ-2-204 

และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 19/2564

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสัก 9/4 (ซอยขางบาน - กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 850,000.00     หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

น.ส.จุฑามาศ หวลอาวรณ) หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,250 ตารางเมตร

จังหวัดลพบุรี ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-202, ทถ-2-204

และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 18/2564

4 โครงการกอสราถนนหินคลุก ซอยขางรานเปยกมอเตอร หมูที่ 10 - กอสรางถนนหินคลุก กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 279,000.00     หมูที่ 10 ตําบลลํานารายณ กองชาง

ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,278.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-201 (2) 

และแบบแปลนทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 10/2564

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลลํานารายณ จังหวัดลพบุรี  

1. ยุทธศาสตรดานพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ



แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา :  บริการชุมชนและสังคม  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการกอสรางถนนหินคลุก แยกซอยทามะนาว 7/1 หมูที่ 8 - กอสรางถนนหินคลุก กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 275,000.00     หมูที่ 8 ตําบลลํานารายณ กองชาง

ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 945.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนืทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-201 (1) 

และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 11/2564

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทคอนกรีต ซอยทามะนาว 6 (ขางสถานี - กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 170,000.00     หมูที่ 6 ตําบลลํานารายณ กองชาง

ดับเพลิง) หมูที่ 6 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 0.05 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-7-201, ทถ-7-601

และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 3/2564

7 โครงการกอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต ซอยสุระนารายณ 18 ถึงซอย - กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 234.70 เมตร หนาเฉลี่ย 633,000.00     หมูที่ 5 ตําบลลํานารายณ กองชาง

สุระนารายณ 22 (หนาบานผูชวยผูใหญบาน) หมูที่ 5 ตําบลลํานารายณ 0.05 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,349.40 ตารางเมตร

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-7-401 (2), 

ทถ-7-601 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 8/2564

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขวาทาง ซอยสุระนารายณ 30 หมูที่ 11 - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขวาทาง ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร 731,000.00     หมูที่ 11 ตําบลลํานารายณ กองชาง

ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท2-13 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 

เลขที่ 7/2564

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซายทาง ซอยบานอาจารยบุญยัง - กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซายทาง ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 69.00 เมตร 280,000.00     หมูที่ 11 ตําบลลํานารายณ กองชาง

(ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 11 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท2-13 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ

จังหวัดลพบุรี เลขที่ 6/2564

10 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล. (ขวาทาง) - กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) 280,000.00     หมูที่ 11 ตําบลลํานารายณ กองชาง

ถนนไปคลองเขวา (ตอจากแนวเดิม) หมูที่ 11 ตําบลลํานารายณ ยาวรวม 272.00 เมตร

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - กอสรางบอพักทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ

10.00-12.00 เมตร จํานวน 27 บอ

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (แกไขปรับปรุง) เลขที่ ท2-03

และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 4/2564

1. ยุทธศาสตรดานพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา :  บริการชุมชนและสังคม  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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.

11 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก คสล. (ทั้ง 2 ขาง) - กอสราง คสล. กวางเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 120.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 433,600.00     หมูที่ 6 ตําบลลํานารายณ กองชาง

ซอยแยกซอยทามะนาว 4 ขวา 2 (ขางรานน้ําแข็ง) หมูที่ 6 ตําบลลํานารายณ หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 120.40 ตารางเมตร

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) 

ยาวรวม 126.00 เมตร

- กอสรางบอพักทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ

8.00-10.00 เมตร จํานวน 14 บอ

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทถ-2-204 แบบแกไขปรับปรุง

เลขทื่ ท2-03 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 9/2564

12 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. และบอพัก คสล. พรอมถนน คสล. - กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) 296,500.00     หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

หลังทอระบายน้ํา ทางแยกซอยสระบุร-ีหลมสัก 4 (ซอยนิยมชัยแทรกเตอร) ยาว 75.00 เมตร

บรรจบทางแยกซอยคชเสนีย 5 (ซอยอางน้ํานิคม) หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณ - กอสรางบอพัก คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ 

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 8.00-10.00 เมตร จํานวน 9 บอ

- กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 64.50 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-202, ทถ-2-204,

แบบแกไขปรับปรุง เลขที่ ท2-03 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 13/2564

13 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง คาปรับปรงุรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ไดแก บํารุงรกัษา หรือซอมแซมถนน 300,000.00     ในเขตเทศบาล กองชาง

(ถนนหินคลุก ถนน คสล. ถนนลาดยาง) สะพาน ทอระบายน้ํา ฝาทอระบายน้ํา คสล. ตําบลลํานารายณ

บอพัก บอบาดาล และอื่นๆ

14 โครงการซอมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลไปคลองเขวา - ซอมแซมถนน คสล. กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 580,000.00     หมูที่ 11 ตําบลลํานารายณ กองชาง

(ขางบานนางสมัย นวลออน) หมูที่ 11 ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 834.00 ตารางเมตร

จังหวัดลพบุรี ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-206 

และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ เลขที่ 5/2564

1. ยุทธศาสตรดานพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา :  บริการชุมชนและสังคม  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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.

15 โครงการปรับปรงุซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ - ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลตาํบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล 1,000,000.00   ในเขตเทศบาล กองชาง

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี จํานวน 25 ชดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี้ ตําบลลํานารายณ

1. แผงโซลาเซลล 2. โคมไฟฟาสองสวาง 3. แบตเตอรี่ 4. ตอมอคอนกรีต

16 โครงการปรับปรงุถนน คสล. ซอยสระบุร-ีหลมสัก 11 (ซอยรานเอมมิกา - ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 250,000.00     หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

คารแคร) หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หรือคิดเปนพื้นที่มี่นอยกวา 320.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-202, ทถ-2-204

และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 20/2564

17 โครงการปรับปรงุถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟสทคอนกรีต - ปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟสทคอนกรีต กวางเฉลี่ย 5.00-5.30 เมตร 1,250,000.00   หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

ซอยคชเสนีย 5/1 (ซอยหนาบานนายสมหวัง การีซอ) หมูที่ 4 ยาว 373.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา

ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1,860.00 ตารางเมตร

- กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3)

ยาว 206.00 เมตร

- กอสรางบอพัก คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ

8.00-10.00 เมตร จํานวน 22 บอ

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-7-201, ทถ 7-601,

แบบแกไขปรับปรุง เลขที่ ท2-03 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 12/2564

18 โครงการปรับปรงุถนนผิวแอสฟสคอนกรีต ซอยคชเสนีย 8 (ซอยโรงพิมพ - ปรับปรุงถนนผิวแอสฟสทคอนกรีตเปนถนน คสล.กวางเฉลี่ย 6.00-7.50 เมตร 499,900.00     หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

ส.อักษรทอง) หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ยาว 52.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 

393.50 ตารางเมตร

- ปรับปรุงถนนผิวแอสฟสทคอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 43.00 เมตร

จํานวน 2 จุด และกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร จํานวน 2 จุด

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 390.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ-2-202, ทถ-2-204,

ทถ-7-601, ทถ -7-602 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 16/2564

1. ยุทธศาสตรดานพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา :  บริการชุมชนและสังคม  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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.

19 โครงการปรับปรงุถนนผิวแอสฟสคอนกรีต ซอยสระบุรี-หลมสัก 4 - ปรับปรุงถนนผิวแอสฟสทคอนกรีต กวางเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวรวม 15.00 เมตร 350,000.00     หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

(ซอยนิยมชัยแทรกเตอร) หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จํานวน 2 จุด และกวางเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร จํานวน 2 จุด

จังหวัดลพบุรี หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา 180.00 ตารางเมตร

- ติดตั้งการดเรลกันโคง (Guard Rail) ความยาว 50.00 เมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขที่ ทถ -3-201, ทถ -7-601,

ทถ-7-602 และแบบแปลนเทศบาลตําบลลํานารายณ 15/2564

20 โครงการปรับปรงุถนนหินคลุก ซอยคชเสนีย 8 (ซอยโรงพิมพ ส.อักษรทอง) - ปรับปรุงถนนหินคลุก กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 310,000.00     หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 3,300.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแบบแปลนเทศบาลตําบล

ลํานารายณ 17/2564

21 โครงการปรับปรงุถนนหินคลุก ซอยสระบุร-ีหลมสัก 1 ซาย 1 (ซอยขางบาน - ปรับปรุงถนนหินคลุก กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 705.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 1,250,000.00   หมูที่ 4 ตําบลชัยนารายณ กองชาง

นายคําพันธุ  เกษมสุข) หมูที่ 1 ตําบลชัยนารายณ อําเภอชัยบาดาล หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 4,230.00 ตารางเมตร

จังหวัดลพบุรี ตามแบบมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแบบแปลนเทศบาล

ตําบลลํานารายณ 21/2564

  10,733,800.00

1. ยุทธศาสตรดานพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



3. ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของประชาชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา : บริหารงานทั่วไป และบริการชุมชนและสังคม 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) - อบรมใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติตางๆที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและที่เกิดข้ึนจาก      100,000.00 หองประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

มนุษย เพ่ือเพิ่มทักษะและความชํานาญ สามารถปฏิบัติงานไดดีย่ิงข้ึน เพ่ิมเครอืขาย ตําบลลํานารายณ ชั้น 3

ผูปฏิบัติงานดานสาธารณภัย และโรงจอดรถดับเพลิง

2 โครงการรณรงคเฝาระวังปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล - กําหนดจุดบริการประชาชน จํานวน 2 จุด บริเวณหนาโรงเรียนอนุบาล      100,000.00 หนาโรงเรยีนอนุบาล สํานักปลัดเทศบาล

ลํานารายณและธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ โดยจัดเจาหนาที่ อปพร. จํานวน 20 นาย ลํานารายณและธนาคาร

ประจําทั้ง 2 จุด จุดละ 10 นาย เพ่ือการเกษตรฯ

     200,000.00รวม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3. ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของประชาชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา : บริหารงานทั่วไป และบริการชุมชนและสังคม 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมเมือง - เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมเมือง        60,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล

ในการรับฟงความคิดเห็นตางๆ การประชาคมชุมชน การประชาคมตําบล ลํานารายณ

เพ่ือจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาล เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร

วารสารเผยแพรโครงการ คาอาหาร-เครื่องด่ืม ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ

2 โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยออกพบปะ        80,000.00 ทุกชุมชนในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

กับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกกลุมอาชีพ เพ่ือใหบริการ สาธิต การจัดรายงาน ตําบลลํานารายณ

นิทรรศการ กิจการเทศบาล ตลอดจน รับทราบปญหาความตองการ ขอมูลขาวสาร 

ใหความรู ความเขาใจแกประชาชน ประกอบดวยคาอาหาร-เครื่องด่ืม วัสดุอุปกรณ 

คาจัดทําเอกสารวารสารเผยแพรโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ

3 กิจกรรมลานดนตรี และหรือการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ - จัดใหมีการแสดงออกทางดนตรีใหกับเดก็นักเรียนในเขตอําเภอชัยบาดาล      100,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล

ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จํานวนวงดนตรีที่เขารวมกิจกรรม ลํานารายณ

4 กิจกรรมวันตอตานยาเสพตดิ - เชิญหนวยงานตางๆเขารวมกิจกรรมการเดินรณรงคเพ่ือตอตานยาเสพติด เชน        50,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล

ตํารวจ,ทหาร,นักเรียน,ประชาชน เจาหนาที่เทศบาล จํานวน 500 คน ลํานารายณ

5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูประสานพลังแผนดิน - จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ผูเขาอบรมรูบทบาท        50,000.00 หองประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

และหนาที่ของตนเอง ผูเขารวมอบรม จํานวน 170 คน จํานวน 17 ชมุชน ตําบลลํานารายณ ชั้น 3

6 การอบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพติดใหแกนักเรียน เด็ก เยาวชน - จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด และพิษภัยของยาเสพติด ผูเขารวมโครงการ      100,000.00 หองประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

เปนเด็กนักเรียนที่อยูในเขตเทศบาล จํานวน 200 คน ตาํบลลํานารายณ ชั้น 3

7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ - ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ      100,000.00 หองประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) เชน การอบรม ตาํบลลํานารายณ ชั้น 3

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมทองถ่ิน การจัดทําแผนการ

รัฐสีมาคุณากรปยชาต ิสยามบรมราชกุมารี ดาํเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน เปนตน

- การสํารวจและจัดทําขอมูลการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(อพ.สธ.) เชน การทําผังแสดงขอบเขตการทําปายในพ้ืนที่ปกปก การติดรหัสตนไม

การทําตัวอยางทรัพยากร เปนตน 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3. ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของประชาชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา : บริหารงานทั่วไป และบริการชุมชนและสังคม 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการจัดตั้งโรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาลตําบลลํานารายณ - เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการจัดตั้งโรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาล        50,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ตําบลลํานารายณ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพร ลํานารายณ

โครงการคาอาหาร-เครื่องด่ืม คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ฯลฯ

9 โครงการวันสิ่งแวดลอม  - รณรงคประชาสัมพันธ ใหเยาวชน ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบที่

เกิดข้ึน
       80,000.00 ทุกชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตําบลลํานารายณ

 -สรางจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ  หวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 -สนับสนุน รณรงค ประชาสัมพันธ กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก

10 โครงการสงเสรมิการออกกําลังกายรวมพลคนรักสุขภาพ - เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการสงเสริมการออกกําลังกายรวมพล        20,000.00 ทุกชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

คนรกัสุขภาพ เชน คาเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาเบ็ดเตล็ดตางๆ ตําบลลํานารายณ

11 โครงการสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุ - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เชน คาวัสดุ      150,000.00 ทุกชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

อุปกรณ คาอาหาร คาเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเบ็ดเตล็ดตางๆ ตาํบลลํานารายณ

     840,000.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



3. ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของประชาชน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 รายจายสงเคราะหเด็กภายในครอบครัวในการดําเนินชีวิต - เพ่ือเปนคาสงเคราะหเดก็ยากจนภายในครอบครัว เพ่ือเปนทุนดําเนินชีวิต เชน          5,000.00 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบล กองการศึกษา

สงเคราะหเก่ียวกับการเงิน เปนคาเลี้ยงดู คาพาหนะชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ลํานารายณ

ชวยเหลือคากายอุปกรณ เด็กพิการ เปนตน 

2 รายจายสงเคราะหดานอ่ืนๆ - เพ่ือเปนรายจายชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ เชน ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ      100,000.00 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบล กองการศึกษา

เปนคาถุงยังชีพ อุปกรณ เคร่ืองใชที่จําเปนในการดํารงชีพ ฯลฯ ชวยเหลือผูพิการ ลํานารายณ กองสาธารณสุขฯ

และทุพลภาพ เชน คากายอุปกรณ ฯลฯ สํานักปลัดเทศบาล

     105,000.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารดานสาธารณสุขและการจัดการดานสิ่งแวดลอม แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ภายใตโครงการสัตว เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก      130,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย โรคพิษสุนัขบา เชน คาสํารวจบันทึกขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ยาชา ลํานารายณ

ดร.สมเดจ็พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี วัคซีนปองกันโรค พิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิด คาอาหาร คาเคร่ืองด่ืม คาประชาสัมพันธ 

คาตอบแทน เจาหนาที่จากหนวยงานที่เก่ียวของ และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของ ฯลฯ

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก (โรคติดตอตามฤดูกาล) - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก      120,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

(โรคติดตอตามฤดูกาล) โดยกิจกรรมเพ่ือควบคุมและปองกันโรคติดตอ โรคไมติดตอ ลํานารายณ

และโรคระบาด เชน โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก ไขหวัด 2009 ฯลฯ การอบรม

ใหความรู คาเวชภัณฑ คาเครื่องเขียน แบบพิมพ คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

คาจัดทําเอกสารรณรงคเผยแพร

3 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) - เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินงานเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19    2,200,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

(COVID-19) เปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคไวรัส ลํานารายณ

โคโรนา 19 (COVID-19) คาใชจายในการประชาสัมพันธ อบรม ใหความรูแก

ประชาชนในการปองกันโรค คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง 

สอบสวนและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

4 โครงการพัฒนาบริการศูนยแพทยชุมชน - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบริการศูนยแพทยชุมชน        80,000.00 ศูนยแพทยชุมชนฯ กองสาธารณสุขฯ

โดยใหบริการสงเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

ลํานารายณเปนคาจัดซื้อวัสด ุ อุปกรณ ฯลฯ

5 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข      150,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

เชน  คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตกแตงสถานที่คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ลํานารายณ

คาเวชภัณฑ และคาเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

  2,680,000.00รวม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารดานสาธารณสุขและการจัดการดานสิ่งแวดลอม แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการจัดระเบียบหาบแรแผงลอย - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดระเบียบหาบเรแผงลอย เชน      100,000.00 สนง.เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณื  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาจัดสรรพื้นที่จัดระเบียบ ลํานารายณ

คาสื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ

2 โครงการรลดปริมาณขยะในชุมชน - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดปริมาณขยะในชุมชน        80,000.00 สนง.เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

โดยจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกในชุมชนในการลดปปริมาณขยะ และกําจัดขยะ ลํานารายณ

ธนาคารขยะ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเคร่ืองดื่ม คาเบ็ดเตล็ดตางๆ ฯลฯ

3 โครงการวัดสิ่งแวดลอม - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสิ่งแวดลอม        75,000.00 สนง.เทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

โดยจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกในชุมชนในการลดปปริมาณขยะ และกําจัดขยะ ลํานารายณ

ธนาคารขยะ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเคร่ืองดื่ม คาเบ็ดเตล็ดตางๆ ฯลฯ

     255,000.00รวม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบบริหารดานสาธารณสุขและการจัดการดานสิ่งแวดลอม แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการจัดตั้งโรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาลตําบลลํานารายณ - เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการจัดตั้งโรงเรยีนผูสูงอายุเทศบาลตําบล        50,000.00 สํานักงานเทศบาลตําบล กองสาธารณสุขฯ

ลํานารายณ เชน คาวัสด ุอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพรโครงการ ลํานารายณ

คาอาหาร-เครื่องด่ืม คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ฯลฯ

2 โครงการจัดมหกรรมอาหารสะอาด  รสชาติอรอยไรแอลกอฮอล เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอรอย เชน      200,000.00 ถนนขางศูนยแพทย กองสาธารณสุขฯ

คาอาหาร และเครื่องด่ืม คาตกแตงสถานที่ คามหรสพ คาของขวัญ ของรางวัล 

เงินรางวัล และคาใชจายอื่นในการจัดงาน

3 โครงการฝกอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมผูประกอบการรานอาหารและ 150,000.00     เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

แผงลอย  เชน  คาจางเหมาบริการตางๆ คาวัสดุ  อุปกรณ  คาอาหาร  คาเครื่องด่ืม

คาวิทยากร ฯลฯ

4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจาก 100,000.00     เขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

พระราชดําริฯ เทศบาลตําบลลํานารายณ  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจัดทําเอกสาร

วารสารเผยแพรโครงการ  คาอาหาร-เครื่องด่ืม  คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ฯลฯ

5 โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน) - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจ        30,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล

พอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน) เชน คาจางเหมาบริการตางๆ ในการดาํเนินโครงการ ลํานารายณ

คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ฯลฯ

6 โครงการดําเนินการชวยเหลือประชาชน - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่      200,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล

โดยชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดความเดือดรอนดานสาธารณภัย ภัยพิบัติตางๆ ลํานารายณ

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การปองกันและควบคุมโรคติดตอ ฯลฯ

7 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ      150,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองชาง

ศรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯ ลํานารายณ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เชน คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม 

วัสดุ อุปกรณ ตามความจําเปน ฯลฯ

     880,000.00รวม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตรดานพฒันาการศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา แบบ ผด. 02

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 5.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน - เพ่ือเปนคาใชจายในการจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน เชน คาตอบแทน      100,000.00 ในเขตเทศบาลตําบล กองการศึกษา

คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด ลํานารายณ

และคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ

2 โครงการศิลปนสอนศิลปะ - เพ่ือเปนคาใชจาย คามโครงการฯ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ        20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

คาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องด่ืม คาเบ็ดเตล็ดตาง ๆ และเครื่องด่ืม

3 โครงการสงเสรมิการดําเนินการและจัดตั้งแหลงเรยีนรู - เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม คาจัดหาเอกสารประกอบการเรยีน        10,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

คาจัดหาครูสอนพิเศษ สําหรับเด็กมัธยมปลาย เชน ดานจริยธรรม คายเยาวชน

กิจกรรมลานดนตรี ดานการจางเหมาตาง ๆ คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายอื่น ๆ

4 โครงการสงเสรมิศักยภาพเพ่ิมพูนทักษะเด็กและเยาวชน นักเรยีน - คาใชจายในการจัดการประกวดแขงขันทักษะดานตางๆ  ของเด็ก เยาวชน      100,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ประชาชน เชน แขงขันดานวิชาการ  แขงขันเตนแอโรบิก เตนประกอบเพลง 

เปนคาจัดซื้อวัสดอุุปกรณตาง ๆ  อาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม ในการจัดการ

ประกวดการแขงขัน 

5 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนยพัฒนา เพ่ือเปนคาใชจาย เชน คาจัดสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองด่ืม        20,000.00 ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษา

เด็กเล็กเทิดไทองคราชัน วัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ตามความจําเปนเปน

6 โครงการประชุมผูปกครองโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม        10,000.00 ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษา

เทิดไทองคราชัน คาจัดสถานที่ เวที คาวัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ ตามความจําเปน

7 โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา - เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาตกแตงสถานที่        20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทิดไทองคราชันและผูดูแลเด็ก คาพาหนะ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องด่ืม คาเวชภัณฑ คาเอกสาร คาตํารา 

คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาที่พัก และคาอื่น ๆตามความจําเปน

8 โครงการใตรมพระบารมีบรมราชจักรีวงศโรงเรยีนอนุบาลเทศบาล - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามดครงการ เชน คาตกแตงสถานที่ คาจัดนิทรรศการ        10,000.00 ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษา

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน คาของรางวัล คาอาหาร อาคารวาง และเครื่องด่ืม และอื่นๆตามความจําเปน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตรดานพฒันาการศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 5.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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.

9 โครงการวันแมโรงเรยีนอนุบาลเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตกแตงสถานที่ คาจัดนิทรรศการ        10,000.00 ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษา

องคราชัน คาของรางวัล คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม และอื่นๆตามความจําเปน

10 โครงการไหวครโูรงเรียนอนุบาลเทศบาล และศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทิดไท - เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม คาวัสดุ        20,000.00 ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษา

องคราชัน อุปกรณ  ตกแตงสถานที่  เวที จตุปจจัย ไทยธรรมและอื่น ๆ ตามความจําเปน

11 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก และโรงเรยีน - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ 50,000.00       ร.ร.สังกัด สพฐ. ในเขต กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลตาํบลลํานารายณ ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ 

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา - เพ่ือเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล    2,365,410.00 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษา

ลํานารายณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันฯ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

ประจํามัสยิดดารุสสลาม ศูนยมัสยิดฯ

  2,735,410.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตรดานพฒันาการศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการใตรมพระบารมีบรมราชจักรีวงศ - เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการใตรมพระบารมีบรมราชจักรีวงศ 250,000.00 สํานักงานเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล

ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร ลํานารายณ

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เปนเงิน 100,000 บาท

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการใตรมพระบารมีบรมราชจักรีวงศ

ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชิน ีเปนเงิน 50,000 บาท

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการวันแมแหงชาต ิโดยการคัดเลือกแมดีเดนระดับ

ชมุชน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการวันพอแหงชาต ิวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท

2 โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 2565 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช 200,000.00 จังหวัดลพบุรี สํานักปลัดเทศบาล

ประจําป 2565 เปนคาวัสด ุคาใชสอย คาตอบแทน คาจางเหมาบริการอื่นๆ 

ที่จําเปนในการจัดงาน ฯลฯ

3 โครงการในการแขงขันกีฬา - เพ่ือเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เชน พิธีเปด-ปด คาอาหาร อาหารวาง      200,000.00 สถานที่จัดแขงขัน กองการศึกษา

และเครื่องด่ืม เงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณ  คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนกรรมการ

คาจัดเตรียมสนาม คาจางเหมารถรบัสง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

ตลอดการแขงขัน คาสนับสนุนทีมเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจายเปนคาวัสดุตกแตงเวที สถานที่ คาของรางวัล เงินรางวัลในการประกวด      100,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

กิจกรรมตาง ๆ  คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองด่ืม คาเชาเวที และอื่น ๆ 

5 โครงการเทิดไทองคราชัน และปกปองสถาบันสําคัญของชาติ - เพ่ือเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ      100,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

เชน การแขงขันเดนิ-ว่ิง แขงขันจักรยาน แขงขันเทควันโด กีฬามวยไทย 

เชน ถวยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม 

คาประชาสัมพันธ คาเสื้อกีฬา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

6 โครงการฝกอบรมทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน - เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการทุกประเภท คาอุปกรณกีฬาตาง ๆ คาเคร่ืองดื่ม        50,000.00 สนามกีฬาเทศบาลฯ กองการศึกษา

ระหวางการอบรม คาตอบแทนวิทยากร

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานวันสงกรานต เชน วัสดุอุปกรณ ตกแตง      100,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

สถานที่  ตกแตงรถยนตขบวนแหนางสงกรานต คาของรางวัล และเงินรางวัลการ

ประกวด คาจัดกีฬาพื้นเมืองและกิจกรรมตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม 

คาดอกไมธูปเทียน ดอกไมประดับตกแตงประราํพิธีสรงน้ําดําหัวผูสูงอายุ 

คาพาหนะ คามหรสพการแสดง คาเวที แสง เสียง และอื่น ๆ ที่จําเปน

8 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา - เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ ตกแตงสถานที่ ตกแตงรถยนต ขบวนแหเทียน และเงิน        10,000.00 วัดในเขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

รางวัลการประกวดกิจกรรมตาง ๆ คาเครื่องด่ืม คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องด่ืม

คาดอกไมธูปเทียน ไทยธรรม ดอกไมประดบัตกแตงเทียน ตนเทียนและอื่น ๆ 

9 โครงการวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) - เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ ตกแตงสถานที่ ตกแตงรถยนต ขบวนแหเทียนและเงิน        20,000.00 วัดในเขตเทศบาลฯ กองการศึกษา

รางวัลการประกวดกิจกรรมตาง ๆ คาเครื่องด่ืม คาอาหาร อาหารวาง 

และเครื่องด่ืม คาดอกธูปเทียน เครื่องไทยธรรม

10 โครงการประเพณีลอยกระทง - เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ        20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

คาจางเหมาดนตรี เวที ไฟฟา สถานที่ คาของรางวัลในการจัดการประกวด

นางนพมาศ ประกวดกระทง คาของขวัญกรรมการ คาน้ํา คาอาหาร อาหารวาง

พรอมเคร่ืองดื่ม คาจัดทํากระทง  คาจัดตกแตงรถขบวนแห และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

11 โครงการประเพณีวันข้ึนปใหม - เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานวันขึ้นปใหม เชน คาปจจัยเคร่ืองไทยธรรม        10,000.00 หนาที่วาการอําเภอ กองการศึกษา

ถวายพระ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องด่ืม คาดอกไม คาจัดสถานที่ คาเวที ชัยบาดาล

คาดนตรีมหรสพคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

12 โครงการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน - เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการประกวดการแขงขัน และจัดกิจกรรมดาน        20,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

การศาสนา  และคุณธรรม จรยิธรรม  การประกวดสวดมนต การจัดโตะหมู

บูชาพระรัตนตรัย และคาใชจายเปนเงินรางวัล คาเกียรตบิัตร คาอาหาร 

อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม และอ่ืน ๆ 

13 โครงการหมูบานศีล 5 ประชาเปนสุข - เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุน โครงการฯ เปนคาอาหาร คาเครื่องด่ืม          5,000.00 สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษา

ในการประชุม คาปายประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสาร คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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.

14 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 30,000.00 วัดลํานารายณ กองการศึกษา

เพ่ืออบรมคุณธรรมและจิรยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน เชน คาวัสดุ อุปกรณ  

คาจัดทําเอกสารวารสารเผยแพรโครงการ คาอาหาร-เครื่องด่ืม คาใชจายอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ ฯลฯ

  1,115,000.00รวม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

สถานที่ดําเนินการ



แบบ ผด. 02

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองคกรและบุคลากร

แนวทางการพัฒนา : บริหารงานทั่วไป 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการจัดงานวันเทศบาล - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เชน คาวัสดุ      100,000.00 หองประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

คาอาหาร-เครื่องด่ืม จตุปจจัยถวายพระ เงินรางวัลของรางวัลกิจกรรมการแขงขัน ตําบลลํานารายณ ชั้น 3

ระหวางเทศบาลฯ กับชุมชนหรือองคกรตางๆ คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพรโครงการ 

คาใชจายอื่นๆที่เก่ียวของ

2 โครงการฝกอบรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล - เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิก      250,000.00 - สํานักปลัดเทศบาล

ลูกจางประจํา พนักงานจาง สภาเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ไดแก คาวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน 

คาอุปกรณในการฝกอบรม คาจัดทําเอกสารวารสารเผยแพรโครงการ คาพาหนะ 

คาอาหาร-เครื่องด่ืม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเก่ียวเนื่อง ฯลฯ

3 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน - เพ่ือปรับปรุงระบบการใหบริการแกประชาชนดานแผนที่ภาษีในการจัดเก็บภาษี 355,000.00 ในเขตเทศบาลฯ กองคลัง

ใหทันสมัยและสะดวกรวดเรว็

4 คาใชจายในการประชาสัมพันธและขอบคุณผูชําระภาษี - เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมและเห็นความสําคัญของการชําระภาษี 20,000.00 17 ชมุชนในเขตเทศบาลฯ กองคลัง

ในเขตเทศบาลฯ

5 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา        50,000.00 อาคารศูนยรับเลี้ยงเด็ก สํานักปลัดเทศบาล

สาธารณภัย เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ เทศบาลตําบลลํานารายณ

คาจัดทําเอกสาร วารสารเผยแพรโครงการ คาใชจายๆ ที่เกี่ยวของ

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง - จัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง        50,000.00 หองประชุมสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําบลลํานารายณ ชั้น 3

และโรงจอดรถดับเพลิง

7 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน - เพ่ือเปนคาใชจายในการประชุมของคณะกรรมการชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เชน        10,000.00 สํานักงานเทศบาลตําบล กองการศึกษา

คาอาหาร อาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ที่จําเปน ลํานารายณ

8 โครงการฝกอบรมใหความรูในการพัฒนาชุมชน ดานการฝกอาชีพและ - เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูคณะกรรมการชุมชน การพัฒนาชุมชน      100,000.00 สํานักงานเทศบาลตําบล กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับผูนําชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน การฝกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงพรอมทัศนศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ โดยจายเปน ลํานารายณ

คาอาหาร และเครื่องด่ืม คาวิทยากร คาเอกสาร คาจางเหมาพาหนะ คาที่พัก 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองคกรและบุคลากร

แนวทางการพัฒนา : บริหารงานทั่วไป 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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.

9 โครงการอบรมวิชาชีพแกประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง - เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการอบรมวิชาชีพใหแกประชาชนที่มีรายไดนอย 30,000.00       สํานักงานเทศบาลตําบล กองการศึกษา

ที่ไดสํารวจจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เชน คาอาหาร อาหารวาง ลํานารายณ

และเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาอื่นๆ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอืนๆ

ที่เก่ียวของ

     965,000.00

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

สถานที่ดําเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการโครงการ

รวม



แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ        50,000.00 อุดหนุนอําเภอชัยบาดาล สํานักปลัดเทศบาล

ประจําปงบประมาณ 2565 อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามหนังสืออําเภอ

ชยับาดาล ที่ ลบ 0318/2543 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

2 อุดหนุนโครงการ No Place For Drug สถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล - อุดหนุนโครงการเยาวชนแกนนํา รวมปองกันยาเสพตดิสถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล      100,000.00 อุดหนุนสถานีตํารวจ สํานักปลัดเทศบาล

อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รุน 3 สถานีตํารวจภูธรชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธร ภูธรชัยบาดาล

ชยับาดาล ที่ ตช 0016.(10)(11)/3860 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

     150,000.00

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สําหรับเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลลํานารายณ จังหวัดลพบุรี  

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตรดานพฒันาการศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกปองสถาบันสําคัญของชาติ - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกปองสถาบันสําคัญของชาติ        30,000.00 อุดหนุนอําเภอชัยบาดาล สํานักปลัดเทศบาล

ประจําปงบประมาณ  2565  อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

ที่ ลบ 0318/2267 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

      30,000.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตรดานพฒันาการศึกษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

แนวทางการพัฒนา : บริการชุมชนและสังคม 4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน - เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันใหเด็กอนุบาล และเดก็ ป.1 - ป.6    4,603,800.00 - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ กองการศึกษา

- อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรบัศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ มัสยิดดารุสสลาม

มัสยิดดารุสสลาม เปนเงิน 231,525 บาท - ร.ร.อนุบาลลํานารายณ

- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนวัดศิริบรรพต เปนเงิน 130,200 บาท - ร.ร.วัดศิริบรรพต

- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนอนุบาลลํานารายณ เปนเงิน 4,242,000 บาท

  4,603,800.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาองคกรและบุคลากร

แนวทางการพัฒนา : บริหารงานทั่วไป 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หนวยงาน

ที่ (บาท) 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 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณใหศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนขององคกร        20,000.00 ทองถ่ินอําเภอชัยบาดาล สํานักปลัดเทศบาล

ปกครองสวนทองถิ่น ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยองคการบริหารสวนตาํบล

ทามะนาวเปนเจาภาพ .

      20,000.00

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม


