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                                    ส่วนที่ 1 บทนำ 
บทนำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์  
แผนงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจาก       
มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี             
โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509  
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ดำเนินงาน   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสาน 
บูรณาการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน                                                            
        2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ                                                                        
                                                                                     
                                                                                               ที่มาของแผนการดำเนินงาน... 
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ที่มาของแผนการดำเนินงาน  
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง        
แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลโครงการ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้         
หากโครงการ ครุภัณฑ์ ไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ต้องนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
                จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี   
ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ และแผนงาน เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 
    1) บทนำ 
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
    3) ขัน้ตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
    4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 
 
                                                                                                                      ส่วนที่ 2... 
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   ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด.01) 
2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด.02)                                                                                         

 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้ความเห็นชอบกับร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ฉบับสมบูรณ์ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
เพ่ือประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน                         

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานและดำเนินการของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
                     2. สามารถนำโครงการพัฒนาจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เป็นข้อมูล 
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
  3. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี     
เป็นประจำทุกป ี 
                                          
 
 
 
 
                                                    *******************  

 

   
 
     

 



                          
 
 
 
   
    
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

    ส่วนที่ 2 

                 บัญชีโครงการ / กิจกรรม             
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

โครงการท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 3 4 71 47.97       222,730,000 58.76

ส านักปลัดฯ, กองช่าง,
กองสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา  
   สังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

8 7 69 46.62       143,920,010 37.97

ส านักปลัดฯ, ส านักงานเลขาฯ,
กองช่าง, กองยุทธศาสตร์ฯ      
กองสาธารณสุข, กองการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการเมือง            
     การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี

2 2 8 5.41        12,430,000 3.27

ส านักปลัดฯ, ส านักงานเลขาฯ
กองคลัง, กองยุทธศาสตร์ฯ,  

กองการเจ้าหน้าท่ี

รวม 13 13 148 100      379,080,010 100

   หมายเหตุ.-    งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ 40,000 บาท  (หน้าท่ี 46)

     1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
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     ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด.01



อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี 133 เป่าล้างบ่อน ้าบาดาล - จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ส้าหรับ 60,000 จังหวัดลพบุรี กองช่าง 

ล้าดับท่ี 2 เคร่ืองจักรกลหรือเคร่ืองมือกลยานพาหนะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เพ่ือเป่าล้างบ่อบาดาล  จ้านวน 15 บ่อ 

2 หน้าท่ี 134 แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ - จัดซื อหิน หินใหญ่ ท่อพีวีซี มุ้งไนล่อน 1,219,000 จ้านวน 5 โซน กองช่าง

ล้าดับท่ี 3 น ้าท่วมแบบย่ังยืน ข้อต่อและวัสดุ อ่ืน ๆ ฯลฯ เพ่ือแก้ไขปัญหา 11 อ้าเภอ

(ธนาคารน ้าใต้ดิน) ภัยแล้งและ น ้าท่วมขัง รวมถึงเพ่ิมปริมาณ  33 อปท.

น ้าใต้ดิน

- จัดซื อวัสดุวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 781,000 จ้านวน 5 โซน กองช่าง

ส้าหรับเคร่ืองจักรกลหรือเคร่ืองมือกล 11 อ้าเภอ

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมขังรวมถึง 33 อปท.

เพ่ิมปริมาณน ้าใต้ดิน

3 หน้าท่ี 135 ติดตั งระบบไฟฟ้า  - ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 480,000 อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 1 แสงสว่างโซล่าเซลล์ ชนิด All in one พร้อมเสาเหล็ก

ถนนสายลบ.ถ.1-0008 ชุบกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร จ้านวน 12 ต้น

บ้านไผ่หน้ากระดาน - 

บ้านส่ีคลอง อ.เมืองลพบุรี

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย.
ท่ี โครงการ

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.ย.มิ.ย.มี.ค. เม.ย.

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

  งบประมาณ  
(บาท) ก.พ.

    กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้ า ส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาเมือง

พ.ค.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

          (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ก.ค. ส.ค.

          2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

6

แบบ ผด.02



อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
4 หน้าท่ี 135 ติดตั งระบบไฟฟ้า  - ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 120,000 อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 2 แสงสว่างโซล่าเซลล์ ชนิด All in one พร้อมเสาเหล็ก

ถนนสาย ลบ.ถ.1-0009 ชุบกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร จ้านวน 3 ต้น

บ้านโพธ์ิตรุ - บ้านส่ีคลอง  

อ.เมืองลพบุรี

5 หน้าท่ี 135 ติดตั งระบบไฟฟ้า  - ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 1,200,000 อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 3 แสงสว่างโซล่าเซลล์ ชนิด All in one พร้อมเสาเหล็ก

และท่ีแก้ไข ถนนสาย ลบ.ถ.1-0010 ชุบกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร จ้านวน 30 ต้น

ครั งท่ี 1/2565 บ้านบ้าหรุ - บ้านท่าข้าม  

หน้าท่ี 1 ล้าดับท่ี 1 อ.เมืองลพบุรี

6 หน้าท่ี 136 ติดตั งระบบไฟฟ้า  - ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 2,520,000 อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 4 แสงสว่างโซล่าเซลล์ ชนิด All in one พร้อมเสาเหล็ก

ถนนสาย ลบ.ถ.1-0011 ชุบกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร จ้านวน 63 ต้น

บ้านท้ายตลาด - บ้านงิ วราย 

อ.เมืองลพบุรี

7 หน้าท่ี 136 ติดตั งระบบไฟฟ้า  - ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 160,000 อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 5 แสงสว่างโซล่าเซลล์ ชนิด All in one  พร้อมเสาเหล็ก

และท่ีแก้ไข ถนนสาย ลบ.ถ.1-0012 ชุบกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร จ้านวน 4 ต้น

ครั งท่ี 1/2565 บ้านหนองลาดเอียด - 

หน้าท่ี 1 ล้าดับท่ี 2 บ้านท้ายดอนเม่า 

อ.เมืองลพบุรี

ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

(2566-2570)
8 หน้าท่ี 136 ติดตั งระบบไฟฟ้า  - ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 1,200,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ล้าดับท่ี 6 แสงสว่างโซล่าเซลล์ ชนิด All in one  พร้อมเสาเหล็ก

ถนนสาย ลบ.ถ.1-0052 ชุบกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร จ้านวน 30 ต้น

บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลอง

บางน้อย  อ.บ้านหม่ี

9 หน้าท่ี 136 ติดตั งระบบไฟฟ้า  - ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 160,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ล้าดับท่ี 7 แสงสว่างโซล่าเซลล์ ชนิด All in one พร้อมเสาเหล็ก

และท่ีแก้ไข ถนนสาย ลบ.ถ.1-0057 ชุบกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร จ้านวน 4 ต้น

ครั งท่ี 1/2565 บ้านสนามแจง - 

หน้าท่ี 1 ล้าดับท่ี 3 บ้านเขาสาริกา  อ.บ้านหม่ี 

10 หน้าท่ี 137 ติดตั งระบบไฟฟ้า  - ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 200,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ล้าดับท่ี 8 แสงสว่างโซล่าเซลล์ ชนิด All in one พร้อมเสาเหล็ก

ถนนสาย ลบ.ถ.1-0058 ชุบกัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร จ้านวน 5 ต้น

บ้านสระตาแวว - 

บ้านหนองน ้าทิพย์ อ.บ้านหม่ี

11 หน้าท่ี  133 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาจัดท้าติดตั งป้ายช่ือ 1,500,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี  1 ในการจราจร สายทาง ป้ายจราจร สัญญาณไฟฯ

เคร่ืองหมายบนผิวทาง จ้านวน 300 ชิ น 

9,600,000รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงาน (1) จ านวน 11 โครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ก.ย.
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อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี 138 อบรมเครือข่าย -  จัดอบรมให้กับประชาชนท่ัวไป ผู้น้าชุมชน 200,000 บริเวณแหล่ง ส้านักปลัดฯ

และท่ีแก้ไข แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ /ผู้น้าท้องถ่ิน หรือเครือข่ายความร่วมมือ ท่องเท่ียว

ครั งท่ี 1/2565 ลุ่มน ้าป่าสัก ภาคประชาชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความ  4 แห่ง

หน้าท่ี 2 ร่วมมือและส่งเสริมให้ชุมชนแสดงบทบาท 1) ป่าจ้าปีสิรินธร

ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยตนเอง 2) ป่าซับลังกา

เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 3) ป่าเขา

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในการเผยแพร่ สมโภชน์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์เครือข่าย 4) สวนรุกขชาติ

วังก้านเหลือง

หรือสถานท่ี

เหมาะสม

200,000

9

    กลยุทธ์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงาน (2) จ านวน 1 โครงการ

โครงการ
ส.ค. ก.ย.

    (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท) พ.ค.



    กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้ า ส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาเมือง

อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี  169 สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยจัดซื อ 100,000 จ.ลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี  76 ดินลูกรัง หิน หินคลุก ยางแอสฟัลท์

แอสฟัลท์คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ

และเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการรับเสด็จ

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 จ.ลพบุรี กองช่าง

โดยจัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

อ าเภอเมืองลพบุรี

2 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 2,607,000          อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก ชุมชนเขาสามยอด ยาว 856 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หน้าท่ี 11 28 ต.เขาสามยอด เช่ือมต่อ หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,424 

ล้าดับท่ี 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี ตารางเมตร

3 หน้าท่ี  142 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 1 + 100 ถึง กม. 2 + 000 4,000,000          อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 11 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาย ลบ.ถ. 1-0011 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 

บ้านท้ายตลาด - บ้านงิ วราย ระยะทางยาว 900 เมตร 

อ.เมืองลพบุรี

    (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ ม.ค. ก.พ.พ.ย. ธ.ค. ส.ค. ก.ย.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค.

10



อยู่ใน

แผนพัฒนา

(2566-2570)

4 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 700 2,339,000 อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 10 หมู่ท่ี 4-8 ต.ดอนโพธ์ิ ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 700 เมตร 

ล้าดับท่ี 1 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 6

ต.โคกล้าพาน อ.เมืองลพบุรี

5 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 675 2,661,000 อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 11 หมู่ท่ี 4  ต.ส่ีคลอง อ.เมือง ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 675 เมตร  

ล้าดับท่ี 3 จ.ลพบุรี เช่ือมต่อ  หมู่ท่ี 5 

ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก 

จ.พระนครศรีอยุธยา

อ าเภอโคกส าโรง

6 หน้าท่ี  150 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 530 1,805,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ล้าดับท่ี 29 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาย ลบ.ถ. 1-0033 ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 530 เมตร 

บ้านหมู่ท่ี 10 ต.คลองเกตุ

- บ้านหมู่ท่ี 11 ต.ห้วยโป่ง

อ.โคกส้าโรง

7 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 3,233,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ยาว 705 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หน้าท่ี 12 ต.โคกส้าโรง เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 8 หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,230 

ล้าดับท่ี 3 ต.คลองเกตุ อ.โคกส้าโรง ตารางเมตร

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

11



อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
8 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 5,000,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หน้าท่ี 11 ต.เพนียด เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,600 

ล้าดับท่ี 1 ต.วังเพลิง อ.โคกส้าโรง ตารางเมตร

9 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 5,000,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 ยาว 1,645 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หน้าท่ี 13 ต.หลุมข้าว อ.โคกส้าโรง หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,580

ล้าดับท่ี 6 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 7 ตารางเมตร

ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหม่ี

10 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 975 5,000,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 13 สายทางสุรนารายณ์ - ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร 

ล้าดับท่ี 7 หนองบัว  หมู่ท่ี 4 ระยะทางยาว 975 เมตร 

ต.คลองเกตุ เช่ือมต่อหมู่ท่ี 1

ต.เพนียด อ.โคกส้าโรง

อ าเภอชัยบาดาล

11 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 2,080,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี 17 ต.ชัยนารายณ์ เช่ือมต่อ หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,740 

ล้าดับท่ี 6 หมู่ท่ี 7 ต.ห้วยหิน ตารางเมตร

อ.ชัยบาดาล

พ.ย.
โครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

  งบประมาณ  
(บาท) มี.ค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.ก.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

ท่ี
มิ.ย.

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค.

12



อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
12 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 310 5,000,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

หน้าท่ี 16 สายหนองสะเดา หมู่ท่ี 8 ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 1,310 เมตร 

ล้าดับท่ี 1 ต.ชัยบาดาล เช่ือมต่อ

หมู่ท่ี 2 ต.ล้านารายณ์

อ.ชัยบาดาล

13 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 420 5,000,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 17 หมู่ท่ี 4 ต.บัวชุม ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 1,420 เมตร 

ล้าดับท่ี 3 อ.ชัยบาดาล เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 7

ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง

14 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 070 5,000,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 17 หมู่ท่ี 2 ต.เกาะรัง เช่ือมต่อ ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 1,070 เมตร 

ล้าดับท่ี 4 หมู่ท่ี 5 ต.หนองยายโต๊ะ

อ.ชัยบาดาล

15 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 863 2,920,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 16 สายลาดยาง 205 - อบต.เก่า ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 863 เมตร 

ล้าดับท่ี 2 หมู่ท่ี 12 ต.ล้านารายณ์ 

เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 6 

ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล

13

ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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



อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
อ าเภอบ้านหม่ี

16 หน้าท่ี  157 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 2 + 925 ถึง กม. 3 + 400 1,698,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ล้าดับท่ี 49 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาย ลบ.ถ. 1-0054 ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 475 เมตร

บ้านน ้าสร้าง -บ้านหนองแก 

อ.บ้านหม่ี

17 หน้าท่ี  158 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 550 5,495,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ล้าดับท่ี 51 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

และท่ีเปล่ียนแปลง สาย ลบ.ถ. 1-0056 ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,550 เมตร

ครั งท่ี 1/2565 บ้านหนองเมือง - 

หน้าท่ี 4 ล้าดับท่ี 3 บ้านหนองแก อ.บ้านหม่ี

18 หน้าท่ี  156 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 5 + 000 ถึง กม. 7 + 000 7,176,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ล้าดับท่ี 44 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาย ลบ.ถ. 1-0049 ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2,000 เมตร

บ้านหนองกระเบียน - 

บ้านชอนม่วง อ.บ้านหม่ี

19 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 430 2,033,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 21 หมู่ท่ี 7 ต.หนองกระเบียน ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 430 เมตร 

ล้าดับท่ี 1 อ.บ้านหม่ี เช่ือมต่อ 

หมู่ท่ี 1 ต.ลาดทิพรส

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.

โครงการ
ส.ค.

ท่ี

14



อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
20 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 2,618,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี 22 ต.หนองเต่า อ.บ้านหม่ี หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 

ล้าดับท่ี 3 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 15 ต.บางล่ี ตารางเมตร

อ.ท่าวุ้ง

21 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 3,072,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี 22 ต.บางขาม เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 

ล้าดับท่ี 5 ต.มหาสอน อ.บ้านหม่ี ตารางเมตร

22 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 1,930,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 ยาว 628 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี 22 ต.มหาสอน เช่ือมต่อ หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,512 

ล้าดับท่ี 6 หมู่ท่ี 5 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหม่ี ตารางเมตร

23 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 356 2,382,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

หน้าท่ี 21 หมู่ท่ี 2 ต.เชียงงา ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 1,356 เมตร 

ล้าดับท่ี 2 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5

ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหม่ี 

24 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 5,008,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี 22 ต.บางพ่ึง เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 9 หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,400 

ล้าดับท่ี 7 ต.สนามแจง อ.บ้านหม่ี ตารางเมตร

15

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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



อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
อ าเภอพัฒนานิคม

25 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 2,524,000 อ.พัฒนานิคม กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต.ดีลัง ยาว 434 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี 23 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 ต.ช่องสาริกา หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,472 

ล้าดับท่ี 3 อ.พัฒนานิคม ตารางเมตร

26 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 560 2,148,000 อ.พัฒนานิคม กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 23 หมู่ท่ี 11 ต.โคกสลุง ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 560 เมตร 

ล้าดับท่ี 4 เช่ือมต่อ ต.พัฒนานิคม

อ.พัฒนานิคม

27 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 250 5,000,000 อ.พัฒนานิคม กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 23 หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัว ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 1,250 เมตร 

ล้าดับท่ี 1 อ.พัฒนานิคม เช่ือมต่อ 

ต.หินซ้อน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

28 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วงท่ี 1 กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 025 5,000,000 อ.พัฒนานิคม กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 23 ซอย 17 ระหว่างสาย ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

ล้าดับท่ี 2 1-2 ขวา หมู่ท่ี 1 - ช่วงท่ี 2 กม. 1 + 025 ถึง กม. 1 + 300

ต.ชอนน้อย เช่ือมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หมู่ท่ี 6 ต.ช่องสาริกา ไหล่ทางกว้างข้างละ1.00 เมตร 

อ.พัฒนานิคม ระยะทางยาว 1,300 เมตร 

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)
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อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
อ าเภอท่าวุ้ง

29 หน้าท่ี  153 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 450 ถึง กม. 2 + 000 7,178,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง

ล้าดับท่ี 37 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาย ลบ.ถ. 1-0042 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  

บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม ระยะทางยาว 1,550 เมตร

อ.ท่าวุ้ง

30 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 1,847,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี 26 ต.ลาดสาล่ี เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 10 หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 

ล้าดับท่ี 1 ต.หัวส้าโรง อ.ท่าวุ้ง ตารางเมตร

31 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 1,413,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 ต.บางล่ี ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี 26 อ.ท่าวุ้ง เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 11  หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,680 

ล้าดับท่ี 3 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี ตารางเมตร

32 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 800 3,153,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete หมู่ท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 26 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง เช่ือมต่อ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  

ล้าดับท่ี 2 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ระยะทางยาว 800 เมตร

33 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 030 3,587,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete หมู่ท่ี 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

หน้าท่ี 26 ต.มุจลินท์ เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  

ล้าดับท่ี 4 ต.บางล่ี อ.ท่าวุ้ง ระยะทางยาว 1,030 เมตร

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)
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อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
34 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 425 5,000,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 27 หมู่ท่ี 1 ต.เขาสมอคอน ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,425 เมตร 

ล้าดับท่ี 5 อ.ท่าวุ้ง เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 8

ต.บ้านชี  อ.บ้านหม่ี

อ าเภอสระโบสถ์

35 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 500 6,450,000 อ.สระโบสถ์ กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี 27 หมู่ท่ี 4 ต.สระโบสถ์ เช่ือมต่อ ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,500 เมตร 

ล้าดับท่ี 1 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์

อ าเภอท่าหลวง

36 หน้าท่ี  162 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 1 + 345 ถึง กม. 2 + 500 5,367,000 อ.ท่าหลวง กองช่าง

ล้าดับท่ี 58 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาย ลบ.ถ. 1-0063 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  

บ้านหนองประดง - ระยะทางยาว 1,155 เมตร

บ้านทุ่งเป้ง อ.ท่าหลวง

37 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 400 4,627,000 อ.ท่าหลวง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

หน้าท่ี 27 หมู่ท่ี 6 ต.ซับจ้าปา ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,400 เมตร

ล้าดับท่ี 1 อ.ท่าหลวง เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 8

 ต.น ้าสุด อ.พัฒนานิคม

ท่ี
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

(2566-2570)
อ าเภอโคกเจริญ

38 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 2 + 400 5,000,000 อ.โคกเจริญ กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete หมู่ท่ี 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

หน้าท่ี  28 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,150 เมตร

ล้าดับท่ี 2 เช่ือมต่อ  ต.ภูน ้าหยด

อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์

39 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 335 5,373,000 อ.โคกเจริญ กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี  28 หมู่ท่ี 1 ต.ยางราก ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,335 เมตร

ล้าดับท่ี 1 อ.โคกเจริญ เช่ือมต่อ

ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ

จ.เพชรบูรณ์

อ าเภอล าสนธิ

40 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 5,000,000 อ.ล้าสนธิ กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 ยาว 1,070 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี  30 ต.ซับสมบูรณ์ เช่ือมต่อ หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,350 

ล้าดับท่ี 1 หมู่ท่ี 11ต.หนองรี อ.ล้าสนธิ ตารางเมตร 

อ าเภอหนองม่วง

41 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีต - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 2,902,000 อ.หนองม่วง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน้าท่ี  32 ต.ชอนสารเดช เช่ือมต่อ หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,780

ล้าดับท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง ตารางเมตร 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค.
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อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
42 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 680 2,098,000 อ.หนองม่วง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน้าท่ี  32 หมู่ท่ี 1 ต. หนองม่วง ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 680 เมตร

ล้าดับท่ี 1 อ.หนองม่วง เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 3

ต.ชอนม่วง อ.บ้านหม่ี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

43 หน้าท่ี 143 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 2 + 200 6,250,000 อ.เมืองลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 12 Asphalt Concrete สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ลบ.ถ 1-0012 บ้านหนอง ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2,200 เมตร

ลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า

อ.เมืองลพบุรี

44 หน้าท่ี 146 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 500 ถึง กม. 2 + 560 7,837,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ล้าดับท่ี 22 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาย ลบ.ถ 1-0025 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 

บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน ระยะทางยาว 2,060 เมตร

อ.โคกส้าโรง 

45 หน้าท่ี 149 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 2 + 300 7,901,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ล้าดับท่ี 26 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สาย ลบ.ถ 1-0029 ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2,300 เมตร

บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม

อ.โคกส้าโรง 

ธ.ค.
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2566

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

พ.ศ. 2565

ต.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ
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อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
46 หน้าท่ี 150 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 3 + 800 14,011,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ล้าดับท่ี 30 Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สาย ลบ.ถ 1-0034 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 12,086,500

บ้านหมู่ท่ี 10 ต.คลองเกตุ ระยะทางยาว 3,800 เมตร เงินสมทบ

- บ้านหมู่ท่ี 9 ต.เพนียด 1,924,500)

อ.โคกส้าโรง 

47 หน้าท่ี 169 รถขุดตีนตะขาบ - จัดซื อรถขุดตีนตะขาบ  (แขนยาว) 7,800,000  อบจ.ลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 78 เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ก้าลังไม่น้อยกว่า

และท่ีเปล่ียนแปลง 150 แรงม้า  จ้านวน 1 คัน

ครั งท่ี 1/2565

หน้าท่ี 10 ล้าดับท่ี 8

48 หน้าท่ี 169 รถเกล่ียดิน - จัดซื อรถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 7,375,000  อบจ.ลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 79 จ้านวน 1 คัน

และท่ีแก้ไข

ครั งท่ี 1/2565

หน้าท่ี 3 ล้าดับท่ี 2

49 หน้าท่ี 170 รถบรรทุก (ดีเซล) - จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1,405,000  อบจ.ลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 80 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 4,000 ซีซี 

และท่ีแก้ไข หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 105 

ครั งท่ี 1/2565 กิโลวัตต์ จ้านวน 1 คัน

หน้าท่ี 3 ล้าดับท่ี 3

209,503,000

ก.ค. ส.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงาน (3) จ านวน 49 โครงการ
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อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี  172 จัดหาวัสดุการเกษตร - จัดซื อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ 100,000 ส้านักงาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  2 ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับการ อบจ.ลพบุรี

ปลูกต้นไม้ ฯลฯ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ และส่วนราชการ

พื นท่ีในความรับผิดชอบของ อบจ.ลพบุรี ท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบ

ของส้านักปลัดฯ

2 หน้าท่ี  172 จัดหาวัสดุการเกษตร - จัดซื อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก  ไม้ประดับ 40,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  3 ในสถานสงเคราะห์ ปุ๋ย สารเคมี  และอุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับ (เงินรายได้ 10,000 สงเคราะห์ฯ

คนชราบ้านลพบุรี การปลูกต้นไม้ ฯลฯ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ เงินอุดหนุนท่ัวไป

บริเวณพื นท่ีในความรับผิดชอบของ 30,000)

สถานสงเคราะห์ฯ

3 หน้าท่ี  172 ส่งเสริมการท้าเกษตร - จัดอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ 300,000 อบรมและ ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  1 แบบย่ังยืน เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี เก่ียวกับการท้า ศึกษาดูงาน

เกษตรแบบปลอดภัยย่ังยืน ใน จ.ลพบุรีและ

นอกเขต จ.ลพบุรี

4 หน้าท่ี  175 สืบสานตามแนว - จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจัดท้า 500,000 อ.โคกเจริญ กองช่าง

ล้าดับท่ี 9 พระราชด้าริ (แก้มลิง)  แก้มลิงพื นท่ีด้าเนินการ จ้านวน16,000 ลบ.ม.

ถางป่า จ้านวน 48,000 ตารางเมตร

ท่ี
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย.

พ.ศ. 2566
โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

    (4) แผนงานการเกษตร 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

   กลยุทธ์ ประชาสมพันธ์ รณรงค์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และมลภาวะต่าง ๆ 
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ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา

(2566-2570)

5 หน้าท่ี  176 ก้าจัดวัชพืชในแหล่งน ้า - จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ส้าหรับ 500,000 จ.ลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี 10 เคร่ืองจักรกล หรือเคร่ืองมือกล เพ่ือก้าจัด

วัชพืชในแหล่งน ้า แม่น ้า พื นท่ีประมาณ 

250,000 ตารางเมตรต่อปี 

6 เพ่ิมเติม ขุดลอกสระน ้าหนองมะเขือ - ขนาดความกว้างเฉล่ีย 112 เมตร ความยาว 1,767,000 อ.โคกส้าโรง กองช่าง

ครั งท่ี 1/2565 หมู่ท่ี 8 ต.โคกส้าโรง เช่ือมต่อ เฉล่ีย 144 เมตร ขุดลึกจากเดิมเฉล่ีย 3.00 เมตร 

หน้าท่ี 34 หมู่ท่ี 1 ต.ถลุงเหล็ก (รวมลึกเฉล่ีย 6.00 เมตร) มีปริมาตรดินขุด

อ.โคกส้าโรง ไม่น้อยกว่า 33,020 ลูกบาศก์เมตร

7 หน้าท่ี 174 อนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพร - ปลูกพันธ์ุพืชสมุนไพร ให้เพ่ิมมากขึ น 50,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองช่าง

ล้าดับท่ี 6 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาพันธ์ุพืชสมุนไพรและเป็น ของ อบจ.ลพบุรี

ทางเลือกให้กับประชาชนในการรักษา หมู่ท่ี 1 ต.ชอนม่วง

อ.บ้านหม่ี

โซนท่ี 3

8 หน้าท่ี 175 สืบสานตามแนวพระราชด้าริ - ปลูกต้นจ้าปีสิรินธรและต้นไม้ท่ีมีดอกสีม่วง 50,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองช่าง

ล้าดับท่ี 7 (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ้านวน 480 ต้น ของ อบจ.ลพบุรี 

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ หมู่ท่ี 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต.ชอนม่วง

สยามบรมราชกุมารี) อ.บ้านหม่ี

โซนท่ี 1

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แผนพัฒนา

(2566-2570)

9 หน้าท่ี 175 แปลงสาธิตการปลูกป่า -  ปลูกป่าจ้านวน 3 ไร่ 50,000 ศูนย์การเรียนรู้ กองช่าง

ล้าดับท่ี 8 เศรษฐกิจเพ่ือชุมชน ของ อบจ.ลพบุรี 

หมู่ท่ี 1

ต.ชอนม่วง

อ.บ้านหม่ี

โซนท่ี 4

10 หน้าท่ี 176 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน 70,000 อ.เมือง กอง

ล้าดับท่ี  11 และส่ิงแวดล้อม เพ่ือรณรงค์และสร้างจิตส้านึก ในการอนุรักษ์ อ.ท่าวุ้ง สาธารณสุข

แม่น ้าล้าคลอง 

3,427,000
222,730,000

 รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 แผนงาน (4) จ านวน  10 โครงการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 ท้ังหมด 4 แผนงาน จ านวน 71 โครงการ 

ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

     (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2566-2570)

1 หน้าท่ี 178 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร - จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ทราบถึงวิธีการปฏบัติ 50,000 อบจ.ลพบุรี ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 2 ด้านการป้องกันและ เม่ือเกิดสาธารณภัยในเขตพื นท่ีให้แก่ หรือพื นท่ี

บรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทา ท่ีเหมาะสม

สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัดลพบุรี

2 หน้าท่ี  178 แจกน ้าอุปโภค-บริโภค - จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 พื นท่ีในเขต กองช่าง

ล้าดับท่ี  3 ให้กับประชาชนท่ีขาดแคลน ส้าหรับเคร่ืองจักรกล รถบรรทุกน ้า และอ่ืน ๆ จ.ลพบุรี

น ้าและประสบสาธารณภัย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท่ีได้รับความ

ในภาวะขาดแคลนน ้าอุปโภค  บริโภค เดือดร้อน

และประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

3 หน้าท่ี  178 ช่วยเหลือประชาชน - จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 จ.ลพบุรี กองช่าง

ล้าดับท่ี  4 ผู้ได้รับความเดือดร้อน ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองจักรกล และอ่ืนๆ 

เพ่ือสูบน ้าช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหา

ภัยแล้งหรือน ้าท่วมและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์

ของประชาชนผู้ท่ีได้รับความเดือนร้อน

พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

พ.ศ. 2565
โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
เม.ย. พ.ค. ก.ย.

    กลยุทธ์ เสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ท่ี
มี.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
4 เพ่ิมเติม อุดหนุนเทศบาลต้าบล - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาล 126,000 เทศบาล กอง

ครั งท่ี 1/2565 ป่าตาล ในการบริหาร ต้าบลป่าตาล ส้าหรับการด้าเนินโครงการ ต้าบลป่าตาล ยุทธศาสตร์ฯ
หน้าท่ี 2 จัดการระบบป้องกัน อุดหนุนเทศบาลต้าบลป่าตาลในการบริหาร อ. เมืองลพบุรี
ล้าดับท่ี 1 น ้าท่วมสถานีสูบน ้า จัดการระบบป้องกันน ้าท่วมสถานีสูบน ้า

บ้านป่าหวาย บ้านป่าหวาย เพ่ือการบริหารจัดการ

สถานีสูบน ้าป่าหวายจัดการระบบป้องกัน

น ้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 เพ่ิมเติม อุดหนุนสถานีต้ารวจภูธร - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานี'ต้ารวจภูธร 14,920,000 บริเวณพื นท่ี กอง

ครั งท่ี 1/2565 ท่าหิน ในการด้าเนินงาน ท่าหินในการด้าเนินงาน Smart Safety รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ฯ
หน้าท่ี 3 ล้าดับท่ี 2 Smart Safety Zone 4.0 Zone 4.0 โดยสนับสนุนงบประมาณติดตั ง สถานีต้ารวจ

และท่ีแก้ไข กล้อง CCTV จ้านวน 47 จุด ภูธรท่าหิน
ครั งท่ี 2/2565 จ้านวนกล้อง 150 ตัว และจุดแจ้งเหตุ อ.เมืองลพบุรี

หน้าท่ี 2 ฉุกเฉิน SOS จ้านวน 5 จุด
15,896,000

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงาน (1) จ านวน  5 โครงการ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

    กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 เพ่ิมเติม อุดหนุนส้านักงานเขตพื นท่ี  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้านักงานเขต 20,000,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี พื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ยุทธศาสตร์ฯ
หน้าท่ี 4 เขต 1 ในการจัดซื อ ในการจัดซื อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

คอมพิวเตอร์พกพา โดยสนับสนุนงบประมาณ จัดซื อคอมพิวเตอร์
(แท็บเล็ต) พกพา (แท็บเล็ต) จ้านวน 2,000 เคร่ือง

2 หน้าท่ี 180 เปิดโลกการศึกษา  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้านักงานเขต 500,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ล้าดับท่ี 3 สร้างปัญญาเด็กลพบุรี พื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 การศึกษาฯ

(งานมหกรรมความสามารถ ส้าหรับด้าเนินโครงการเปิดโลกการศึกษา

ทางศิลปหัตถกรรม สร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานมหกรรม

วิชาการและเทคโนโลยี ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

ของนักเรียน) และเทคโนโลยีของนักเรียน) เช่น ค่าใช้จ่าย

ในการด้าเนินการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่าย

ของคณะกรรมการด้าเนินงานและอ่ืนๆ ฯลฯ
3 หน้าท่ี  179 ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน - จัดอบรมให้ความรู้จากประสบการณ์จริง 20,124,800 สวนนงนุช กอง

ล้าดับท่ี 1 ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ส้าหรับนักเรียน เยาวชน  ครู ผู้ปกครอง พัทยา การศึกษาฯ
ในการศึกษาเรียนรู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ.ชลบุรี

ซาฟารีเวิลด์

กรุงเทพฯ

40,624,800

ก.ค.ม.ค. พ.ค. มิ.ย.

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565

ต.ค.

พ.ศ. 2566

ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย.
โครงการ

พ.ย. ธ.ค.

    (2) แผนงานการศึกษา

ท่ี

 รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 แผนงาน (2) จ านวน 3 โครงการ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

    กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพ และการสาธารณสุขของประชาชน

อยู่ใน
แผนพัฒนา

(2565-2566)
1 หน้าท่ี  181 ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ  - บริการตรวจสุขภาพเบื องต้นให้กับผู้สูงอายุ 150,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  1 ในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินรายได้ 30,000 สงเคราะห์ฯ
เงินอุดหนุนท่ัวไป 120,000)

2 หน้าท่ี 181 รักษ์ฟัน  - บริการรักษาด้านทันตกรรมเบื องต้น 40,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 2 ให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินรายได้ 10,000 สงเคราะห์ฯ
เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000)

3 หน้าท่ี 182 รณรงค์ป้องกันการแพร่ - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการ 1,100,000 จ.ลพบุรี กอง

ล้าดับท่ี 5 ระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันโรค การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สาธารณสุข

และโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติใหม่ ให้กับเด็กเยาวชนหรือ

ประชาชนท่ัวไป 

4 หน้าท่ี 183 ศูนย์บริการสาธารณสุข - ให้บริการดูแลด้านสุขภาพแบบครบองค์รวม 560,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ล้าดับท่ี 6 องค์การบริหารส่วน ให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัด อบจ.ลพบุรี สาธารณสุข

จังหวัดลพบุรี และประชาชนท่ัวไป 

5 หน้าท่ี 182 ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ - จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะ 100,000 สถานศึกษา กอง

ล้าดับท่ี 4 ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขต สาธารณสุข

และโรคเอดส์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จ.ลพบุรี

6 หน้าท่ี 181 เสริมสร้างความรอบรู้ - จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ 100,000 จ.ลพบุรี กอง

ล้าดับท่ี 3 ด้านสุขภาพในชุมชน อนามัยแก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัด อบจ.ลพบุรี สาธารณสุข

และแกนน้าด้านสุขภาพ

มิ.ย.พ.ค.
โครงการ

พ.ศ. 2565

มี.ค.ก.พ.

  งบประมาณ  
(บาท)

ท่ี
ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค.

พ.ศ. 2566

เม.ย.

    (3)  แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

28



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
7 เพ่ิมเติม อบรมเชิงปฏิบัติการ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร 100,000 สนามกีฬา กอง

ครั งท่ี 1/2565 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พระราเมศวร สาธารณสุข
หน้าท่ี 5 การแพทย์ฉุกเฉินในการช่วย
ล้าดับท่ี 1 ฟ้ืนคืนชีพเบื องต้น

8 เพ่ิมเติม อบรมเชิงปฏิบัติการ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรด้าน 200,000 สนามกีฬา กอง

ครั งท่ี 1/2565 หลักสูตรการปฐมพยาบาล การแพทย์ฉุกเฉิน พระราเมศวร สาธารณสุข

หน้าท่ี 6 ล้าดับท่ี 2 และช่วยการปฏิติการแพทย์

และท่ีแก้ไข ขั นพื นฐาน (EMR)

ครั งท่ี 2/2565

หน้าท่ี 3  ล้าดับท่ี 1

9 หน้าท่ี 184 อบรมเด็กและเยาวชน - จัดอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน 100,000 สถานศึกษา กอง

ล้าดับท่ี 8 รุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด เก่ียวกับยาเสพติด ใน จ.ลพบุรี สาธารณสุข

10 เพ่ิมเติม รถเข็นชนิดน่ังแบบพับได้ - จัดซื อรถเข็นชนิดน่ังแบบพับได้ 15,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 จ้านวน 2 คัน คันละ 7,500 บาท สาธารณสุข

หน้าท่ี 6 ล้าดับท่ี 3

11 เพ่ิมเติม รถเข็นท้าแผล - จัดซื อรถเข็นท้าแผล จ้านวน 1 คัน 11,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 สาธารณสุข

หน้าท่ี 6 ล้าดับท่ี 4

12 เพ่ิมเติม รถเข็นผ้าเป้ือน - จัดซื อรถเข็นผ้าเป้ือน จ้านวน 1 คัน 14,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 สาธารณสุข

หน้าท่ี 7 ล้าดับท่ี 5

29

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

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
13 เพ่ิมเติม เตียงตรวจโรคสเตนเลส - จัดซื อเตียงตรวจโรคสเตนเลส พร้อมเบาะ 13,960 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 พร้อมเบาะและบันได และบันได จ้านวน 2 ชุด ชุดละ 6,980 บาท สาธารณสุข

หน้าท่ี 7 ล้าดับท่ี 6 ขนาด 60×180×80 เซนติเมตร

(ความสูงไม่รวมเบาะ)

14 เพ่ิมเติม เคร่ืองช่ังน ้าหนักแบบดิจิตอล - จัดซื อเคร่ืองช่ังน ้าหนักแบบดิจิตอล 20,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 พร้อมท่ีวัดส่วนสูง พร้อมท่ีวัดส่วนสูง จ้านวน 1 เคร่ือง สาธารณสุข

หน้าท่ี 7 ล้าดับท่ี 7

และท่ีแก้ไข

ครั งท่ี 2/2565

หน้าท่ี 3 ล้าดับท่ี 2

15 เพ่ิมเติม เคร่ืองน่ึงฆ่าเชื อขนาด 40 ลิตร  - จัดซื อเคร่ืองน่ึงฆ่าเชื อ  ห้องน่ึงขนาด 90,950 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 ความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 'จ้านวน 1 เคร่ือง สาธารณสุข

หน้าท่ี 7 ล้าดับท่ี 8

16 เพ่ิมเติม ยูนิตท้าฟัน  - จัดซื อยูนิตท้าฟัน จ้านวน 1 ชุด 460,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 สาธารณสุข

หน้าท่ี 8 ล้าดับท่ี 9

17 เพ่ิมเติม เคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน  - จัดซื อเคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน 13,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 จ้านวน 1 ชุด สาธารณสุข

หน้าท่ี 8 ล้าดับท่ี 10
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท) พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. ก.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
18 เพ่ิมเติม เคร่ืองฉายแสงวัสดุอุดฟัน  - จัดซื อเคร่ืองฉายแสงวัสดุอุดฟัน 16,900 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 เป็นเคร่ืองฉายแสง ชนิด L.E.D. แบบไร้สาย สาธารณสุข

หน้าท่ี 8 ล้าดับท่ี 11 พกพาสะดวก จ้านวน 1 เคร่ือง

และท่ีแก้ไข

ครั งท่ี 2/2565

หน้าท่ี 7  ล้าดับท่ี 1

19 เพ่ิมเติม เคร่ืองขูดหินน ้าลายไฟฟ้า  - จัดซื อเคร่ืองขูดหินน ้าลายไฟฟ้า ด้ามขูด 24,900 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 และวงจรของเคร่ืองดูดเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน สาธารณสุข

หน้าท่ี 8 ล้าดับท่ี 12 มีความถ่ี'ในการส่ันไม่น้อยกว่า 25,000 รอบ/

วินาที  โดยปรับความถ่ีโดยอัตโนมัติ

20 เพ่ิมเติม ถังขยะสเตนเลสมีล้อ  - จัดซื อถังขยะสเตนเลสมีล้อ ขนาดบรรจุ 5,400 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 20 ลิตร จ้านวน 2 ถัง  ถังละ 2,700 บาท สาธารณสุข

หน้าท่ี 9 ล้าดับท่ี 13

21 เพ่ิมเติม ตะแกรงท้าแผลสเตนเลส  - จัดซื อตะแกรงท้าแผลสเตนเลส มีล้อ 6,800 อบจ.ลพบุรี กอง

ครั งท่ี 1/2565 มีล้อพร้อมฝาปิด พร้อมฝาปิด ขนาด 44×53×75-100 สาธารณสุข

หน้าท่ี 9 ล้าดับท่ี 14 เซนติเมตร ท้าด้วยสเตนเลส เกรด 304

และท่ีแก้ไข จ้านวน 1 ชุด

ครั งท่ี 2/2565  

หน้าท่ี 8  ล้าดับท่ี 2

22 หน้าท่ี 183 อบรมเชิงปฏิบัติการทีม - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร 122,000 จ.ลพบุรี กอง

ล้าดับท่ี 7 Mini MERT  จังหวัดลพบุรี ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุข
3,263,910

มิ.ย.

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค.

 รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงาน (3) จ านวน 22 โครงการ 

ท่ี โครงการ
ส.ค. ก.ย.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี 189 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - ให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปากแก่ผู้สูงอายุ 15,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 11 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ และเจ้าหน้าท่ีในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

คนชราบ้านลพบุรี

2 หน้าท่ี  189 จัดกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ - จัดกิจกรรมเก่ียวกับรัฐพิธี ศาสนพิธี 40,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  12 กิจกรรมทางศาสนาและ และประเพณีต่างๆ ในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินรายได้  10,000 สงเคราะห์ฯ

วัฒนธรรมประเพณีส้าหรับ เงินอุดหนุนท่ัวไป  
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 30,000)
คนชราบ้านลพบุรี

3 หน้าท่ี 186 พัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 4,104,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 2 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ไม้กวาด แก้วน ้า วัสดุประกอบอาหาร (เงินรายได้ สงเคราะห์ฯ

คนชราบ้านลพบุรี อาหารเสริม แก๊สหุงต้ม และอ่ืนๆ ส้าหรับ 660,200

ด้าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนท่ัวไป

ในสถานสงเคราะห์ฯ 3,443,800)

- จัดซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เสื อ กางเกง 70,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ผ้า ถุงเท้า รองเท้า และอ่ืนๆ ส้าหรับด้าเนิน (เงินรายได้ 20,000 สงเคราะห์ฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนท่ัวไป

ในสถานสงเคราะห์ฯ 50,000) 

ธ.ค.

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

  งบประมาณ  
(บาท) เม.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2566

ส.ค.
ท่ี โครงการ

พ.ศ. 2565

ต.ค. ก.ค. ก.ย.มี.ค. มิ.ย.ก.พ.ม.ค. พ.ค.

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ พ.ย.

    กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

 สถานท่ี 
ด าเนินการ
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ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา

(2566-2570)

4 หน้าท่ี  186 ศูนย์บริการผู้สูงอายุ - ออกหน่วยศูนย์บริการผู้สูงอายุเคล่ือนท่ี 240,000 อปท.ต่างๆ ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 3 เคล่ือนท่ีเชิงรุก (เงินอุดหนุนท่ัวไป) หน่วยงาน/

องค์กรท่ีดูแล

ผู้สูงอายุ 

และชมรม

ผู้สูงอายุ 

ใน จ.ลพบุรี

5 หน้าท่ี  186 พัฒนาระบบการดูแล - ให้บริการด้านสุขภาพเบื องต้นในกลุ่ม 40,000 สถาน ส้านักปลัดฯ
ล้าดับท่ี  4 ผู้สูงอายุระยะยาว ติดบ้านติดเตียงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

(Long  Term  Care)

6 หน้ท่ี  187 ให้ความรู้ด้านสุขภาพ - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 30,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  5 แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านลพบุรี

7 หน้าท่ี  188 จัดกิจกรรมนันทนาการ - จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ 40,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  7 ประจ้าสัปดาห์ ส้าหรับ ในสถานสงเคราะห์ฯ  (เงินรายได้  10,000 สงเคราะห์ฯ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เงินอุดหนุนท่ัวไป  

คนชราบ้านลพบุรี 30,000)

8 หน้าท่ี  188 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม - จัดอบรมความรู้วิธีการดูแลผู้สูงอายุ 15,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  8 และวิธีการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดลพบุรี  (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

ให้แก่เด็กและเยาวชน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
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ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
9 หน้าท่ี 190 ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย - ให้บริการเคร่ืองมือส่ือสารผ่านเครือข่าย 20,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 13 อินเตอร์เน็ต ส้าหรับผู้สูงอายุ อินเตอร์เน็ต ส้าหรับผู้สูงอายุในสถาน (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
ในสถานสงเคราะห์ สงเคราะห์ฯ
คนชราบ้านลพบุรี

10 หน้าท่ี 190 ศิลปะและดนตรีบ้าบัด - จัดกิจกรรมกลุ่มดนตรี และกลุ่มศิลปะ 30,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 14 ส้าหรับผู้สูงอายุ ในสถาน บ้าบัดให้กับผู้สุงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

11 หน้าท่ี 190 ธนาคารขยะสถานสงเคราะห์ - จัดกิจกรรมคัดแยกขยะให้กับผู้สูงอายุ 20,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 15 คนชราบ้านลพบุรี และเจ้าหน้าท่ีในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

และท่ีแก้ไข แล้วน้าไปจ้าหน่าย

ครั งท่ี 1/2565

หน้าท่ี 5

12 หน้าท่ี 191 ชุดรับแขก  - จัดซื อชุดรับแขก ขนาด 4 ท่ีน่ัง โครงภายใน 39,200 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 20 ท้าจากไม้ บุด้วยฟองน ้าอย่างดี หุ้มด้วย PVC (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

จ้านวน 2 ชุด ชุดละ 19,600 บาท

13 หน้าท่ี 191 เคร่ืองท้าน ้าเย็น - จัดซื อเคร่ืองท้าน ้าเย็น แบบต่อท่อประปา 27,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 21 แบบต่อท่อประปา ขนาด 4 ก๊อก ตัวเคร่ืองทั งภายนอกและ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

ขนาด 4 ก๊อก ภายในท้าด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม

ถังบรรจุน ้า ภายในท้าด้วยสเตนเลส

เกรด 304 ไร้สารตะก่ัว  จ้านวน 1 เคร่ือง 

14 หน้าท่ี 191 เคร่ืองกรองน ้าสเตนเลส - จัดซื อเคร่ืองกรองน ้าสเตนเลส 51,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 22 ท้าจากสเตนเลส ระบบการกรอง แบบ 3 ขั นตอน (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

จ้านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 8,500 บาท

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565

มิ.ย. ก.ค.

พ.ศ. 2566

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
15 หน้าท่ี  185 ส่งเสริมสุขภาพตา - จัดหาแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ และ 10,187,200 อ.ชัยบาดาล ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  1 และป้องกันภาวะ ผู้ด้อยโอกาส อ.พัฒนานิคม
ผิดปกติของการมองเห็น

16 หน้าท่ี 188 อบรมส่งเสริมอาชีพ - จัดอบรมส่งเสริมอาชีพในสถานสงเคราะห์ฯ 15,000 สถาน ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 9 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ให้กับผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการฝึกอบรม (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

คนชราบ้านลพบุรี

17 หน้าท่ี 189 อบรมเสริมสร้างความสุข - จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ 40,000 สถาน ส้านักปลัดฯ
ล้าดับท่ี 10 จากการประพฤติธรรม พร้อมศึกษาดูงานหลังการอบรม (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

ส้าหรับผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านลพบุรี

18 หน้าท่ี  187 ตรวจสุขภาพประจ้าปี - ตรวจสุขภาพประจ้าปี ผู้สูงอายุ 7,000 สถาน ส้านักปลัดฯ
ล้าดับท่ี  6 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

คนชราบ้านลพบุรี

19 หน้าท่ี 193 แก้ไขปัญหาความรุนแรง - จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี ในจังหวัด 100,000 จ.ลพบุรี ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 32 เด็กและสตรี ลพบุรี เก่ียวกับสิทธิและความเสมอภาค

20 หน้าท่ี  194 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข - จัดกิจกรรมรณรงค์และท้าส่ือประชาสัมพันธ์ 50,000 จ.ลพบุรี ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  33 ปัญหาการค้ามนุษย์ การรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ 

15,180,400

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

 รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2  แผนงาน (4) จ านวน 20 โครงการ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี 195 ฝึกอบรมเพ่ือสร้าง - จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการ 70,000 สถานศึกษา กอง

ล้าดับท่ี 1 องค์ความรู้และจิตส้านึก ขยะมูลฝอยแก่เยาวชน ประชาชน ใน จ.ลพบุรี สาธารณสุข

ในการจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชน

2 หน้าท่ี 195 ศูนย์บริหารจัดการขยะ 1. ออกเก็บขยะอันตรายตามอ้าเภอต่างๆ 700,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ล้าดับท่ี 2 อันตรายรวม ในจังหวัดลพบุรี มารวมไว้ท่ีอาคารกอง และท้องถ่ิน สาธารณสุข

สาธารณสุข อ้าเภอ

2. จ้างเหมาเอกชนด้าเนินการจัดเก็บขยะ 11 อ้าเภอ

ของเสียอันตรายรวม จากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลพบุรี แล้วน้าไปฝังกลบตาม

หลักวิชาการ จ้านวน 3 ครั ง 
770,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2565

ส.ค. ก.ย.ก.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
มี.ค.

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ มิ.ย.เม.ย. พ.ค.

(5)  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการท่ี

 รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 แผนงาน (5) จ านวน 2 โครงการ 

พ.ศ. 2566

ก.พ.

    กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของประชาชน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี  196 ส่งเสริมแนวทางการ - จัดอบรมและศึกษาดูงานแนวทาง 100,000 อบรมและ ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 2 ประกอบอาชีพนักเรียน การประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงาน 
นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ในจังหวัดลพบุรี ใน จ.ลพบุรี

และนอกเขต
จ.ลพบุรี

2 หน้าท่ี 196 ส่งเสริมอาชีพสตรีและ - จัดอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี 150,000 จ.ลพบุรี ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 1 กลุ่มสตรี ในจังหวัดลพบุรี

3 หน้าท่ี 197 ส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า - จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่ 100,000 อบรมและ ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 3 OTOP ผู้ประกอบการ OTOP ศึกษาดูงาน 

ใน จ.ลพบุรี
และนอกเขต

จ.ลพบุรี

4 หน้าท่ี 197 สร้างแนวทางตามปรัชญา - จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือให้ประชาชน 2,500,000 อบรมและศึกษา ส้านักงาน

ล้าดับท่ี 4 เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองปรัชญา ดูงาน ณ พื นท่ี เลขานุการฯ

เศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสม

5 หน้าท่ี 198 เสริมสร้างความปรองดอง - จัดอบรมให้กับประชาชนเพ่ือให้เกิดความรู้ 17,913,500 อบรม ณ ส้านักงาน

ล้าดับท่ี 6 สมานฉันท์ในชุมชน ความเข้าใจความสัมพันธ์ท่ีดีในชุมชน อบจ.ลพบุรี เลขานุการฯ

เสริมสร้างให้ชุมชนสร้างวัฒนธรรม และ

อยู่ร่วมกันอย่างเอื ออาทร ศึกษาดูงาน

จ.ระยอง

พ.ศ. 2566
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ เม.ย. พ.ค. ก.ย.ม.ค.พ.ย.

พ.ศ. 2565

ต.ค. ธ.ค. มิ.ย. ก.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
ก.พ. มี.ค.

โครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)

    กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัว และปลอดยาเสพติด
(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส.ค.
ท่ี
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ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
6 หน้าท่ี 198 เยาวชนอาสาจิตสาธารณะ - จัดอบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 500,000 อบจ.ลพบุรี ส้านักงาน

ล้าดับท่ี 5 เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือสถานศึกษา เลขานุการฯ
การมีน ้าใจ และมีจิตสาธารณะ ใน จ.ลพบุรี

7 หน้าท่ี  199 เสริมสร้างความสัมพันธ์ - จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุน 200,000 อบรม ณ ส้านักงาน

ล้าดับท่ี 7 ในครอบครัว ให้สถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดี อบจ.ลพบุรี เลขานุการฯ

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิก  หรือ

ในครอบครัวรู้บทบาท หน้าท่ีตนเอง ดูแล โรงเรียนในเขต

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                เอาใจใส่ซ่ึงกันและกันไม่ให้เก่ียวข้องกับ อ.เมือง

ยาเสพติด จ.ลพบุรี

21,463,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

  รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 แผนงาน (6) จ านวน 7 โครงการ 

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

(7) แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2566-2570)

1 หน้าท่ี 208 สืบสานและถ่ายทอดความรู้ - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเก่ียวกับ 100,000 โรงเรียนในเขต กอง

ล้าดับท่ี 8 วิถีปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน อ.บ้านหม่ี การศึกษาฯ

2 หน้าท่ี 208 อบรมการสร้างจิตส้านึก - จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน 50,000 ศูนย์การเรียนรู้ กอง
ล้าดับท่ี  9 ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ินและมรดก ของ อบจ. สาธารณสุข

ท้องถ่ินและมรดกทาง ทางภูมิปัญญา หมู่ท่ี 1 ต.ชอนม่วง

ภูมิปัญญา อ.บ้านหม่ี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
    กลยุทธ์อนุรักษ์สืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

(7) แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2566-2570)

3 หน้าท่ี  200 จัดกิจกรรมเก่ียวกับงานพิธี - จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน งานพิธี รัฐพิธี 1,100,000 อบจ.ลพบุรี ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  1 รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี ศาสนพิธี งานประเพณี การรับเสด็จ  กิจกรรม ศาลากลาง

ต่างๆ และการรับเสด็จ เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ จ.ลพบุรี

และงานส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และสถานท่ี

ท่ีสอดรับกับงานพิธี รัฐพิธี ท่ีส่วนกลาง

ก้าหนด

    กลยุทธ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน กระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ.ธ.ค.

โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ย. ก.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.เม.ย. พ.ค.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

พ.ศ. 2566

ก.ย.มี.ค.

ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

ต.ค.
ท่ี

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

ท่ี
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ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา

(2566-2570)

4 หน้าท่ี 201 งานแผ่นดินสมเด็จ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการฯ  เช่น 10,000,000 พระนารายณ์ ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  2 พระนารายณ์มหาราช ค่าจ้างออกแบบพร้อมจัดสวน ประดับไฟ ราชนิเวศน์

แสงสว่างในพระท่ีน่ังสุทธาสวรรย์ ประดับ และโบราณ

ตกแต่งด้านหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สถานใกล้เคียง

วิถีชีวิตไทย และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ้าเป็น

ในการจัดงาน

5 หน้าท่ี 203 ศึกษาแหล่งเรียนรู้  - จัดอบรมให้ความรู้ แก่นักเรียน เก่ียวกับ 571,400 พระนารายณ์ กอง

ล้าดับท่ี 4 ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี ราชนิเวศน์ การศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
    กลยุทธ์พัฒนากีฬาและนันทนาการ

(7) แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2566-2570)

6 หน้าท่ี 203 วันเด็กแห่งชาติ - จัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วม 2,500,000 สนามกีฬา กอง

ล้าดับท่ี 3 กิจกรรม พระราเมศวร การศึกษาฯ

7 หน้าท่ี 203 แข่งขันฟุตบอลต้าน - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชน 1,000,000 สนามกีฬา กอง

ล้าดับท่ี 5 ยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ" และประชาชนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน พระราเมศวร การศึกษาฯ

8 หน้าท่ี 204 ส่งเสริมการออกก้าลังกาย - จัดหาเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง 30,000,000 จ้านวน 15 แห่ง กอง

ล้าดับท่ี 7 กลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั ง จ้านวน 5 อ้าเภอ 5 อ้าเภอ ดังนี การศึกษาฯ
15 แห่ง  แต่ละแห่งมีเคร่ืองออกก้าลังกาย 1.อ.เมืองลพบุรี

กลางแจ้ง จ้านวน 17 ชุด  ดังนี 1) ต.ท่าหิน

ก.ย.
ท่ี

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แผนพัฒนา

(2566-2570)

1. ชุดบริหารหัวไหล่,หน้าอกแบบดึง 2 ข้าง 2) ต.โคกกะเทียม

2. ชุดโยกเดินแบบสกีบกบริหารแขนขา 2 ข้าง 3) ต.เขาพระงาม

3. เคร่ืองบริหารไหล่ แขนและขา 4) ต.นิคมสร้าง-

4. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อขาแบบสปริง ตนเอง

ยันเท้า  (สปริงโช้ค) 5) ต.โคกล้าพาน

5. เคร่ืองบริหารสะโพกและกล้ามเนื อขา (ขาตั งคู่) 6) ต.ทะเลชุบศร

6. ชุดบริหารเอวและสะโพกแบบหมุนบิดตัว (คู่) 2.อ าเภอบ้านหม่ี

7. เคร่ืองบริหารแขน หัวไหล่และนวด ฝ่ามือ (แบบคู่) 1) ต.โพนทอง

8. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อขา ข้อเข่า 2) ต.พุคา

แบบจักรยานน่ังป่ัน (มีฝาครอบสายพาน) 3) ต.บ้านชี

9. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อขา ข้อเข่า แบบยันล้อเล่ือน 4) ต.ไผ่ใหญ่

10. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อหน้าอก 5) ต.หนองเต่า

และแขน แบบล้อถ่วง 6) ต.บางกะพี 

11. เคร่ืองบริหารกล้ามท้องแบบซิทอัพ 3.อ าเภอชัยบาดาล

12. เคร่ืองโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา  -ต.ท่าดินด้า

13. จักรยานผีเสื อบริหารหน้าอก 4.อ าเภอท่าวุ้ง

14. เคร่ืองนวดฝ่าเท้าและฝึกขา แบบลูกกลิ ง  - ต.บางงา

15. เคร่ืองโยกข่ีม้าบริหารหน้าท้อง แขน 5.อ าเภอท่าหลวง

และขาแบบคู่  - ต.ท่าหลวง

16. เคร่ืองออกก้าลังข้อเข่า และออกก้าลัง

แขน (สปริงโช้ค) 

17. เคร่ืองบริหารหน้าท้องและแขน (แบบคู่)

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

 สถานท่ี 
ด าเนินการ



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
9  หน้าท่ี 202 ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน - จัดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆ 400,000 สนามกีฬา กอง

ล้าดับท่ี 2 (ร้อนนี มีกีฬาเพ่ือลูกรัก) ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม พระราเมศวร การศึกษาฯ
10 หน้าท่ี 204 จัดการแข่งขันกีฬา - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 1,000,000 สนามกีฬา กอง

ล้าดับท่ี 6 นักเรียน จังหวัดลพบุรี วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง โยนบอล พระราเมศวร การศึกษาฯ
ลงตะกร้า แข่งขันกรีฑา  ให้แก่นักเรียน 

สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาลพบุรี เขต 1,2

46,721,400

143,920,010

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี 209 ส่งเสริมประชาธิปไตย - จัดการเลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 2,500,000 จ.ลพบุรี ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  2 และจัดการเลือกตั ง ส่วนจังหวัดหรือเลือกตั งนายกองค์การบริหาร

และท่ีแก้ไข ส่วนจังหวัดแทนต้าแหน่งว่าง

ครั งท่ี 1/2565 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั งสมาชิก 7,500,000 จ.ลพบุรี ส้านักปลัดฯ

หน้าท่ี 6 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเลือกตั ง

ล้าดับท่ี 1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทน

ต้าแหน่งว่าง

ส.ค.

ท่ี โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565

ม.ค. ก.พ.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

ก.ย.

พ.ศ. 2566

พ.ย. ธ.ค.

     รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 แผนงาน (7) จ านวน 10  โครงการ 

 รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท้ังหมด 7 แผนงาน  จ านวน  69 โครงการ 

    กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย
(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท) มี.ค. เม.ย.

พ.ศ. 2566

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

พ.ศ. 2565

ต.ค.
ท่ี
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3. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี



ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา

(2566-2570)

2 หน้าท่ี 210 จัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน 50,000 อบจ.ลพบุรี กอง

ล้าดับท่ี 4 ขององค์การบริหารส่วน โครงการฯ เช่น ค่าเลี ยงรับรอง การประชุม ยุทธศาสตร์ฯ

จังหวัดลพบุรี ฯลฯ เพ่ือใช้ในการทบทวน เพ่ิมเติม

เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน

3 หน้าท่ี 211 จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 1,800,000 จ.ลพบุรี กอง

ล้าดับท่ี 5 ขององค์การบริหารส่วน จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ของอบจ.ลพบุรี ยุทธศาสตร์ฯ

และท่ีแก้ไข จังหวัดลพบุรี เช่น ค่าจ้างท้าวารสาร ค่าจ้าง ท้าส่ือเพ่ือ 

ครั งท่ี 1/2565 เผยแพร่ด้านการท่องเท่ียวและผลงานต่าง ๆ

หน้าท่ี 6 ล้าดับท่ี 2 ของอบจ.ลพบุรี

4 หน้าท่ี 211 ส้ารวจความพึงพอใจ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฯ 100,000 พื นท่ีให้บริการ กองการ

ล้าดับท่ี  6 ผู้รับบริการขององค์การ เช่น ค่าจ้างเก็บข้อมูล ค่าจ้างวิเคราะห์ สาธารณะของ เจ้าหน้าท่ี

บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ อบจ.ลพบุรี

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ท่ีมีต่ออบจ.ลพบุรี 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.



    กลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
5 หน้าท่ี 209 เพ่ิมประสิทธิภาพด้าน - จัดอบรมบุคลากรขององค์การบริหาร 80,000 จ.ลพบุรี ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี 1 การเงินการคลังให้กับ ส่วนจังหวัดลพบุรี และองค์กรปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี   

6 หน้าท่ี 210 พัฒนาประสิทธิภาพ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฯ 50,000 จ.ลพบุรี กองคลัง

ล้าดับท่ี 3 การจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าสต๊ิกเกอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดเก็บรายได้ และค่าวัสดุ

การประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ฯลฯ 

12,080,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.
โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

     รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงาน (1) จ านวน 6 โครงการ 

ท่ี
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

  งบประมาณ  
(บาท) ม.ค.

3. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ก.ค. ส.ค.
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(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2566-2570)

1 หน้าท่ี  212 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม - จัดกิจกรรมให้ความรู้และรับฟังปัญหา 150,000  อ้าเภอ ส้านักงาน

ล้าดับท่ี 1 ของประชาชน ข้อเสนอ ความต้องการด้านต่าง ๆ ของ 11 อ้าเภอ เลขานุการฯ

และท่ีเปล่ียนแปลง ประชาชนในพื นท่ีเพ่ือรวบรวมปัญหาและ ใน จ.ลพบุรี

ครั งท่ี 2/2565 ให้การช่วยเหลือตามอ้านาจหน้าท่ี
หน้าท่ี 1

และท่ีแก้ไข

ครั งท่ี 2/2565

หน้าท่ี 5

2 หน้าท่ี  213 พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 200,000 เขตพื นท่ี ส้านักงาน

ล้าดับท่ี 2 และประชาชน เพ่ือให้เข้าใจบทบาท สิทธิ จ.ลพบุรี เลขานุการฯ

และท่ีแก้ไข และหน้าท่ีของประชาชนไทย ตามรัฐธรรมนูญ
ครั งท่ี 1/2565                                                                                                                                  

หน้าท่ี 7

350,000
12,430,000

379,080,010รวมท้ังหมด 3 ยุทธศาสตร์  จ านวน 148 โครงการ 

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

    กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย
3. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท้ังหมด 2 แผนงาน จ านวน 8 โครงการ          

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3  แผนงาน (2) จ านวน 2  โครงการ 
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ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2566-2570)
1 หน้าท่ี  177 รณรงค์ป้องกันและ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฯ 40,000 สถานีขนส่ง ส้านักปลัดฯ

ล้าดับท่ี  1 ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร (งบเฉพาะการ ผู้โดยสาร

ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ 20,000) อ.โคกส้าโรง

อุปกรณ์ ฯลฯ โดยด้าเนินการเป็น 2 ช่วง เงินรายได้ และ

คือ เทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ 20,000) สถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร

ล้านารายณ์

อ.ชัยบาดาล

จ.ลพบุรี
รวมท้ังหมด จ านวน 1 โครงการ 40,000
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เม.ย. พ.ค.

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  กิจการสถานีขนส่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ ต.ค.
ท่ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
ก.ย.พ.ย. ธ.ค.

  งบประมาณ  
(บาท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2566

ม.ค. ส.ค.ก.พ. มี.ค. มิ.ย. ก.ค.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

แบบ ผด.02



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
    กลยุทธ์พัฒนากีฬาและนันทนาการ

(7) แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 เพ่ิมเติม ส่งเสริมการออกก าลังกาย  - จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย 36,000,000 จ านวน 18 แห่ง กอง
คร้ังท่ี 3/2565 กลางแจ้ง (ระยะท่ีสาม) กลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดต้ัง 11 อ าเภอ ดังน้ี การศึกษาฯ

หน้าท่ี 2 จ านวน 11 อ าเภอ 18 แห่ง  1.อ.เมือง
ลพบุรีแต่ละแห่งมีเคร่ืองออกก าลังกาย 1) ม.4 ต.โพธ์ิเก้าต้น

กลางแจ้ง จ านวน 17 ชุด  ดังน้ี 2.อ.โคกส าโรง
1. ชุดบริหารหัวไหล่, หน้าอก 1) รร.บ้านเขา
แบบดึง 2 ข้าง ทับควาย ม.3
2. ชุดโยกเดินแบบสกีบก บริหาร ต.ห้วยโป่ง
แขนขา 2 ข้าง 2) ม. 8 
3. เคร่ืองบริหารไหล่ แขนและขา ต.โคกส าโรง
4. เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือขา 3. อ.ชัยบาดาล
แบบสปริงยันเท้า  (สปริงโช้ค) 1) รพ.สต.ม่วงค่อม

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 17 อนุมัติเม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

กรณีต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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แบบ ผด.02



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2561-2565)
5. เคร่ืองบริหารสะโพกและ 2) ม. 4 
กล้ามเน้ือขา  (ขาต้ังคู่) ต.หนองยายโต๊ะ
6. ชุดบริหารเอวและสะโพกแบบหมุน 4. อ.บ้านหม่ี
บิดตัว (คู่)  - รพ.สต.ชอนม่วง
7. เคร่ืองบริหารแขน หัวไหล่และนวด 5. อ.พัฒนานิคม
ฝ่ามือ (แบบคู่)  - สอน.ต.โคกสลุง
8. เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือขา ข้อเข่า 6. อ.ท่าวุ้ง
แบบจักรยานน่ังป่ัน (มีฝาครอบสายพาน) 1) ม. 3 ต.บ้านเบิก
9. เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือขา ข้อเข่า 2) ม. 9 ต.บางคู้
แบบยันล้อเล่ือน 3) ม.10 
10. เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือหน้าอก ต.โพตลาดแก้ว
และแขน แบบล้อถ่วง 7. อ.สระโบสถ์
11. เคร่ืองบริหารกล้ามท้องแบบซิทอัพ 1)รพ.สต.มหาโพธิ
12. เคร่ืองโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา 2) ม. 3 ต.สระโบสถ์
13. จักรยานผีเส้ือบริหารหน้าอก 8. อ.ท่าหลวง

14. เคร่ืองนวดฝ่าเท้าและฝึกขา  - รพ.สต.ซับจ าปา

 แบบลูกกล้ิง 9. อ.โคกเจริญ

15. เคร่ืองโยกข่ีม้าบริหารหน้าท้อง  - รพ.สต.ยางราก

แขน และขาแบบคู่ 10. อ.ล าสนธิ

16. เคร่ืองออกก าลังข้อเข่า และออก 1) รพ.สต.ล าสนธิ

ก าลังแขน (สปริงโช้ค) 2)  ม. 1 ต.ล าสนธิ

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก
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ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา

(2561-2565)

17. เคร่ืองบริหารหน้าท้องและแขน 11. อ.หนองม่วง

(แบบคู่) 1) รร.บ้าน

ใหม่โสพิมพ์ ม.2

ต.บ่อทอง

2) ม. 2 ต.ยางโทน

รวม 1 โครงการ 36,000,000

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2561-2565)
1 หน้าท่ี 206 ก่อสร้างและติดต้ัง - ก่อสร้างและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 25,990,000 สนามกีฬา กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 13 ไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬา พระราเมศวร

แก้ไขเวลาด าเนินการ สนามฟุตบอล 1 พระราเมศวร ค่าความสว่างคงท่ี
เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 64 เฉล่ีย 1,200 ลักซ์

2 หน้าท่ี 208 ล าดับท่ี 17ก่อสร้างป้ายสกอร์ - ก่อสร้างป้ายสกอร์บอร์ดประจ า 4,962,000 สนามกีฬา กองการศึกษาฯ

และท่ีเปล่ียนแปลง บอร์ด ประจ าสนาม สนามฟุตบอล 1  จ านวน 1 ป้าย พระราเมศวร

คร้ังท่ี 1/63 หน้าท่ี 1 ฟุตบอล 1
และท่ีเปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 4/63 หน้าท่ี 3
ล าดับท่ี 3

แก้ไขเวลาด าเนินการ
เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 64

รวมท้ังหมด 2 โครงการ 30,952,000

51

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2561-2565)
1 เพ่ิมเติม ก่อสร้างห้องน้ า - ก่อสร้างห้องน้ าสถานสงเคราะห์ 1,251,000 สถาน ส านักปลัดฯ

คร้ังท่ี 4/63 สถานสงเคราะห์คนชรา คนชราบ้านลพบุรี ขนาดกว้าง สงเคราะห์ฯ
หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 2 บ้านลพบุรี 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร 
แก้ไขเวลาด าเนินการ จ านวน 1 หลัง

เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 64

2 เพ่ิมเติม ปรับปรุงหลังคาอาคาร - ปรับปรุงหลังคาอาคารภายใน 821,000 สถาน ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/63 ภายในสถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี สงเคราะห์ฯ

หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 6 คนชราบ้านลพบุรี จ านวน 8 อาคาร

แก้ไขเวลาด าเนินการ

เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 64

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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แบบ ผด.02



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2561-2565)
3 เพ่ิมเติม วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้น 1,101,000 สถาน ส านักปลัดฯ

คร้ังท่ี 4/63 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สงเคราะห์ฯ
หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 5 และบ่อดักขยะ ค.ส.ล. ยาว 207 เมตร จ านวน 207 ท่อน 
และท่ีเปล่ียนแปลง สถานสงเคราะห์คนชรา พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด

คร้ังท่ี 2/64 บ้านลพบุรี 1.04 × 1.20 × 1.60 เมตร จ านวน
หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 1 23 บ่อ และก่อสร้างบ่อขยะ ค.ส.ล. 

แก้ไขเวลาด าเนินการ ขนาด 1.00 × 2.25 × 2.00 เมตร
เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 64 จ านวน 1 บ่อ ภายในสถานสงเคราะห์ฯ 

รวม 3 โครงการ 3,173,000

ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2561-2565)
1 เพ่ิมเติม จัดหาอัฒจันทร์น่ังชม - จัดหาอัฒจันทร์น่ังชมกีฬา 5,246,600 สนามกีฬา กองการศึกษาฯ

คร้ังท่ี 4/63 กีฬาพร้อมติดต้ัง พร้อมติดต้ังเก้าอ้ี (สนามฟุตบอล) พระราเมศวร

หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 3 ภายในสนามกีฬา ชนิดถอดประกอบได้ 56 ท่ีน่ัง/ชุด
พระราเมศวร จ านวน 8 ชุด  ชุดละ 269,800 บาท

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2561-2565)
แก้ไขเวลาด าเนินการ - จัดหาอัฒจันทร์น่ังชมกีฬา
เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 64 พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 ช้ัน 

(รวมราวกันตก) สนามฟุตบอล 2
ชนิดถอดประกอบได้  6 ชุด
ชุดละ 188,200 บาท
- จัดหาอัฒจันทร์น่ังชมกีฬา
พร้อมติดต้ัง จ านวน 4 ช้ัน 
(รวมราวกันตก) สนามฟุตบอล 3

ชนิดถอดประกอบได้ จ านวน 6 ชุด 
ชุดละ 326,500 บาท

2 เพ่ิมเติม เจาะบ่อบาดาล -  เจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 2 บ่อ 2,401,000 สนามกีฬา กองการศึกษาฯ

คร้ังท่ี 4/63 พร้อมก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังถัง พระราเมศวร

หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 5 ติดต้ังถังเก็บน้ าภายใน เก็บน้ าไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 หลัง

แก้ไขเวลาด าเนินการ สนามกีฬาพระราเมศวร

เม่ือวันท่ี 29 ต.ค. 64

รวม 2 โครงการ 7,647,600

10,820,600รวมท้ังหมด จ านวน 5 โครงการ

พ.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หลัก
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2561-2565)
1 เพ่ิมเติม เคร่ืองสูบน้ า - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบลากจูง 9,500,000 จ..ลพบุรี กองช่าง 

คร้ังท่ี 2/2564 แบบลากจูง ขนาดท่อส่ง 8 น้ิว  เคร่ืองยนต์

หน้าท่ี 17 ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ

ล าดับท่ี 39 ก าลังไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า

ประกอบด้วยป๊ัมน้ า ท่อดูด ท่อส่ง

ขนาด 8 น้ิว พร้อมเคร่ืองป่ันไฟ

สูบน้ าได้ 8,000 ลิตร ต่อนาที 

จ านวน 10 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 950,000.- บาท 

รวม 1 โครงการ 9,500,000

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02



ท่ีอยู่ใน
แผนพัฒนา

(2561-2565)
1 เพ่ิมเติม ก่อสร้างสนามฟุตบอล  - ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 19,612,000 สนามกีฬา กองการศึกษาฯ

คร้ังท่ี 2/64 หญ้าเทียมพร้อมก่อสร้าง สนาม 3 ขนาดกว้าง 58.60 เมตร พระราเมศวร

หน้าท่ี 38 ล าดับท่ี 8 รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 87 เมตร รวมร้ัว พร้อมก่อสร้าง
และติดต้ังร้ัวตาข่าย รางระบายน้ า ค.ส.ล. และติดต้ัง
โดยรอบสนามภายใน ร้ัวตาข่ายโดยรอบสนาม จ านวน
สนามกีฬาพระราเมศวร 1 สนาม

รวม 1 โครงการ 19,612,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

56

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       บัญชีแผนการดำเนินงานของหนว่ยราชการสว่นกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงาน อ่ืน ๆ ของจังหวัดลพบุรี 



1 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ปรับปรุงท่อเก่าหมดสภาพ 1,400,000 บริเวณซอย การประปาส่วน
ซอยเทพนิมิตร หมู่ 1 อายุใช้งานมานาน เทพนิมิตร ภูมิภาคเขต 2
ต าบลถนนใหญ่ อ าเภอเมือง หมู่ 1 ต าบล
จังหวัดลพบุรี ถนนใหญ่

อ าเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

2 สืบสานงานประเพณี จัดงานสืบสานงานประเพณี 20,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน
เส่อกระจาด ประจ าปี 2566 เส่อกระจาด ประจ าปี 2566 วัฒนธรรม

จังหวัดลพบุรี
3 สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดงานสืบสาน รักษา ต่อยอด 600,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน

ศาสตร์พระราชา สู่การ ศาสตร์พระราชา สู่การ วัฒนธรรม
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี
อย่างย่ังยืน "บวร On Tour" อย่างย่ังยืน "บวร On Tour"

4 งานแผ่นดินสมเด็จ จัดงานแผ่นดินสมเด็จ 5,000,000 พระนารายณ์ ส านักงาน
พระนารายณ์มหาราช พระนารายณ์มหาราช ราชนิเวศน์ วัฒนธรรม
คร้ังท่ี 35 ประจ าปี 2566 คร้ังท่ี 35 ประจ าปี 2566 จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ  กิจกรรมและงบประมำณ

ท่ี โครงกำร
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
ของหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จำกโครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ หลัก

  งบประมำณ  
(บำท)

แบบ ผด.02



5 สืบสานงานประเพณี จัดงานสืบสานงานประเพณี 30,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน
สารทพวน (บุญห่อข้าว) สารทพวน (บุญห่อข้าว) วัฒนธรรม

จังหวัดลพบุรี
6 มหกรรมวิถีชีวิตกลุ่ม จัดงานมหกรรมวิถีชีวิตกลุ่ม 3,000,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน

ชาติพันธ์ุจังหวัดลพบุรี ชาติพันธ์ุจังหวัดลพบุรี วัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี

7 เสริมสร้างค่านิยมและ จัดงานเสริมสร้างค่านิยมและ 700,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

จังหวัดลพบุรี
8 สร้างภูมิคุ้มกันของสังคม จัดอบรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 40,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน

ในมิติทางวัฒนธรรม ของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

9 รวมพลังทางศาสนา จัดงานรวมพลังทางศาสนา 30,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน
สร้างความสมานฉันท์ สร้างความสมานฉันท์ วัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า จังหวัดลพบุรี
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 12 สิงหาคม 2566
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10 ปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล จัดปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล 30,000 ส านักปฏิบัติ ส านักงาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- ธรรมประจ า วัฒนธรรม
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
มหาราช บรมนาถบพิตร
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระ-
บรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

11 จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 30,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน
3 ธันวาคม 2566 รวมใจภักด์ิ วัฒนธรรม
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดลพบุรี
"พ่อแห่งแผ่นดิน"

12 บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 482,000 จังหวัดลพบุรี ส านักงาน
สามเณรและบวชศีลจาริณี สามเณรและบวชศีลจาริณี วัฒนธรรม
ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

13 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 8,000,000 บริเวณวัดชีแวะ ส านักงาน
ริมแม่น้ าลพบุรี ริมแม่น้ าลพบุรี ระยะท่ี 2 โยธาธิการ

ต าบลง้ิวราย และผังเมือง
อ าเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
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14 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 13,755,000 หมู่ท่ี 6 ส านักงาน
สายทาง ลบถ.5 - 0002 ต.กกโก โยธาธิการ
กม. 0+0000 ถึง กม.2+263 เมืองลพบุรี และผังเมือง
ค่ายวชิราลงกรณ์ - วัดกกโก จังหวัดลพบุรี

    รวมท้ังหมด จ ำนวน 14 โครงกำร 33,117,000
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