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ประกาศ เทศบาลเมืองลัดหลวง 

เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

     

         ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด ๖  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๓๐ (๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ  
 

                 ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๑๓ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ใหนายกเทศมนตรี

จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และวรรค ๖ คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี 

และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย 
 

           เทศบาลเมืองลัดหลวง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย ผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหาร 

จัดการเทศบาลเมืองลัดหลวง ดังน้ี 

      

       วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

        "มุงพัฒนา และสรางกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลอยางเปนระบบ เพ่ือประโยชนของทองถ่ินและประชาชน ดวย 

ความเปนธรรมและความเสมอภาคอยางท่ัวถึงและยั่งยืน" 
 

        พันธกจิ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง  

    ๑. บริหารจดัการการใหบริการกับประชาชนใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

    ๒. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๓. จัดระบบบริการสาธารณะใหเปนประโยชนและตรงตามความตองการของประชาชน 

    ๔. พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย 

    ๕. พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรมอยางท่ัวถึงและยั่งยืน 

    ๖. มุงพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอองคกรและทองถ่ิน 

    ๗. มุงดําเนินการกําจดัมลพิษทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ 

    ๘. สงเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชนใหมีรายไดเพียงพอ 

    ๙. สงเสรมิและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

   ๑๐.สรางความเช่ือมั่นในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหกับประชาชน 

   ๑๑.ใหความชวยเหลือสาธารณภัยดวยความรวดเร็วทันเหตุการณ  
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    ยุทธศาสตรการพัฒนา  ของเทศบาลเมืองลดัหลวงไดกําหนดยทุธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        ๑. แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารงุรักษาถนน สะพาน ทางเดินเทารวมถึงทอระบายนํ้า 

        ๒. แนวทางการพัฒนา พัฒนาบูรณะระบบไฟฟาสาธารณะและแสงสวาง 

        ๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาระบบประปา 

        ๔. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร 

        ๕. แนวทางการพัฒนา วาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม 
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

        ๑. แนวทางการพัฒนา สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 

        ๒. แนวทางการพัฒนา สงเสริมงานดานสวัสดิการและสังคม 

        ๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

        ๔. แนวทางการพัฒนา จัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ 

        ๕. แนวทางการพัฒนา ปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ๑. แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ๒. แนวทางการพัฒนา บําบัด ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ๓. แนวทางการพัฒนา เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ๔. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

        ๕. แนวทางการพัฒนา เสรมิสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคณุคาความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

        ๑. แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหมีการจดัระเบียบชุมชน/สังคม 

        ๒. แนวทางการพัฒนา ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        ๓. แนวทางการพัฒนา รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

        ๑. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการวางแผน การลงทุนและพาณิชยกรรม 

        ๒. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม 

        ๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

        ๑. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

        ๒. แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการของทองถ่ิน 

        ๓. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได 

        ๔. แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

        ๕. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบขอมลูสารสนเทศของทองถ่ิน 

        ๖. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏบัิติงาน 

        ๗. แนวทางการพัฒนา ปองกันและปราบปรามการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 

        ๘. แนวทางการพัฒนา เสรมิสรางธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการองคกร 
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         ดวยการบริหารงานของภาครัฐท่ีตองการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการแกไขปญหาความเดือดรอน และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี จึงนําไปสูการกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใชเปนเปาหมายหรือทิศทาง ใน 

การปฏิบัติงาน ซึ่งนโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลเมืองลัดหลวงท่ีไดแถลงไวตอสภา มีดังน้ี 

 

 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น      
     

- แนวทางการบริหารงานของผูบรหิารเทศบาลเมืองลัดหลวง 

                    “  จะบริหารงานโดยยดึหลักคณุธรรมนําการบรหิาร  สรางสรรคงานเพ่ือมวลชน มุงสูสังคมท่ีนาอยู  ” 

โดยมนีโยบายการบรหิารงาน ดังน้ี 

  ๑. นโยบายดานการปรับปรุงภูมิทัศน 

           ๑.๑  พัฒนาถนนสายหลกั ถนนสายรอง ซอยยอยตางๆ รวมถึงสะพาน ทางเทาท่ีไดมาตรฐานเปนระเบียบ เรยีบรอย สะอาด 

สวยงาม  

                       ๑.๒  ปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณคลอง ลํารางสาธารณะ ใหเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด สวยงาม ไมเปนแหลงมลพิษ 
 

              ๒.  นโยบายดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 

                       ๒.๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยพัฒนาองคความรู กระบวนการจัดการเรยีนการสอนสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี พัฒนาศกัยภาพและคุณภาพชีวิต

ของบุคลากรทางการศึกษา 

                       ๒.๒  สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนา อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน และภมูิปญญาทองถ่ิน  
 

   ๓.  นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

                  ๓.๑  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนโดยการจดัเตรียมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 

ท่ีจําเปน เชน ระบบไฟฟาแสงสวาง นํ้าประปา โทรคมนาคมตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการข้ันพ้ืนฐานไดอยางท่ัวถึงมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    

                        ๓.๒  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สรางวินัยดานจราจร โดยเนนการมสีวนรวมของสมาชิกในชุมชนในการเฝาระวังและดูแล         

                        ชุมชน โดยจัดฝกอบรมเปนอาสาสมัครตางๆ เชน อปพร. อส.ตร. ฯลฯ ประสานความรวมมือจากกรรมการชุมชนฝายปกครอง   

                        และสถานีตํารวจ  

   ๓.๓  สงเสริมใหมรีะบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสังคมอุตสาหกรรม โดยเนน 

   การมีสวนรวมของทุกฝายใหใชเทคนิคและเครื่องมือท่ีทันสมัยและความสามารถดานบริหารจัดการ 

   ๓.๔  จัดวางระบบเฝาระวังชุมชน โดยการติดตั้งกลองวงจรปดในเขตชุมชนตางๆ ใหครอบคลมุท่ัวทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการเฝา 

         ระวังและปองปรามมจิฉาชีพไมใหเขามากอเหตุรายในเขตเทศบาล  
 

          ๔.  นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ 

๔.๑  สนับสนุนการสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดแกผูวางงาน กลุมสตร ีแมบาน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส โดยการ 

                     จัดฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ 

๔.๒  สงเสรมิกลุมอาชีพ เชน รานเสรมิสวย รานดอกไม ฯลฯ ใหมีทักษะ เพ่ิมความชํานาญและความเช่ียวชาญในอาชีพ  

๔.๓  สงเสรมิและจัดใหมีถนนคนเดิน หรือตลาดนัดชุมชน เพ่ือเปนแหลงใหประชาชนไดเลือกซื้อสินคาราคาถูกจากผูผลิต และ                  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  และเปนแหลงจําหนายสินคาของชุมชน 
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          ๕. นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกนัโรค 

 ๕.๑  สงเสรมิสุขภาพและการปองกันโรค โดยประสานการทํางานรวมกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต   

            เทศบาล และกลุมอสม. สงเสรมิใหประชาชนพ่ึงตนเองในดานสุขภาพ เนนการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง แทนการ 

            รักษาพยาบาล เพ่ือการบรรลุ .สุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน 

                        ๕.๒ จัดใหมสีถานท่ีพักผอน ลานกีฬา สวนสาธารณะ สําหรับออกกําลังกายและจดักิจกรรมนันทนาการ 
        

           ๖.  นโยบายดานสิ่งแวดลอมและมลพิษ 

 ๖.๑ ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในเขตอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือลดปญหามลพิษ 

 ๖.๒ ปรับปรุงสภาพแหลงนํ้า แมนํ้า คูคลอง และลํารางสาธารณะตางๆ ในเขตเทศบาลใหมีความสะอาด ลดปญหามลพิษ และ 

         ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนระเบียบ เรียบรอย สวยงาม  

 ๖.๓ มุงเนนสงเสริมใหประชาชนคดัแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ ซึ่งเปนการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

         มาใชบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 ๖.๔ สรางจิตสํานึกแกประชาชนใหความสําคัญในคณุคาทรัพยากร รูรักษสิ่งแวดลอม  
 

๗.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 

 ๗.๑ สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการดูแลสิทธิ อยางท่ัวถึงเปนธรรมและรวดเร็ว  

 ๗.๒  สงเสรมิกระบวนการมสีวนรวมของชุมชน ในการจัดการดานเศรษฐกิจของชุมชนโดยเนนการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง โดย 

           นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
 

๘.  นโยบายดานการบริหาร 

 ๘.๑ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาโดยใหประชาชนทุกภาคสวน เชน ตัวแทนประชาชน กรรมการชุมชน กลุมผูสูงอายุ  

         อสม. อปพร. อสตร. กลุมสตรีแมบาน กลุมพอคา-แมคา กลุมวินมอเตอรไซต กลุมผูประกอบการอาหาร  ตัวแทนจากวัด- 

         มัสยิดตางๆ ตัวแทนจากหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ เขามามสีวนรวมในการคิดคนหาปญหา สาเหตุ และเสนอ 

         แนวทางในการแกไขปญหา โดยแตงตั้งเปนคณะทํางานรวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในเทศบาล เพ่ือกําหนดแนวทางในการ 

         ดําเนินการแกไขปญหาใหตรงสาเหตุและวางแผนพัฒนา ไดตรงตามความตองการของประชาชนอยางจริงจัง 

 ๘.๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสาํนึกดานบริการ โดยยึดคณุธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิด    

            ประสิทธิภาพ  

 ๘.๓ ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เนนคุณธรรม นําเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมาใชใหครอบคลุม 

         การบริหารทุกดาน เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานและกอใหเกิดความประทับใจแกผูมาใชบริการ โดยยึดหลักผลประโยชนของ 

         ประชาชนเปนเปาหมาย 

 ๘.๔ สงเสริมและพัฒนากิจการดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ใหประชาชนทราบถึงบทบาทภาระหนาท่ีของเทศบาล 

            อยางรวดเร็ว และถูกตอง ทันสมัย 

 การวางแผนงบประมาณ 

 

          เทศบาลเมืองลัดหลวง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมแกไขเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน

พ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป  
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          เทศบาลเมืองลัดหลวง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมแกไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง โดยไดกําหนดโครงการ

ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑-๒ ท้ังหมด ๑๘๐ โครงการ เปนงบประมาณท้ังหมด 

๔๙๓,๗๙๖,๕๐๐ บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

รวมเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ - ๒ 

โครงการ งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๓๓ ๒๔๗,๑๓๓,๐๐๐               

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต  การศึกษาศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔๗ ๑๘๔,๔๙๙,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    และสิ่งแวดลอม 

๔ ๒๖๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม       

    การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

๑๑ ๑๓,๙๓๐,๐๐๐ 
 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน 

    พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

- - 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร ๘๕ ๔๗,๙๗๔,๕๐๐ 

รวม ๑๘๐ ๔๙๓,๗๙๖,๕๐๐ 
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การจัดทํางบประมาณ 

       นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลัดหลวง ไดประกาศใชเทศบัญญตัิบัญญตัิงบประมาณ เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีโครงการท่ีบรรจุ      

อยูในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน ๑๕๖ โครงการ งบประมาณ ๔๒๔,๘๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี  
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

๒๗ ๒๒๐,๘๗๘,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๔๐ ๑๗๓,๘๑๖,๔๐๐ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๔ ๒๖๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย                     

และความมั่นคง 

 

๙ 
 

๑,๘๔๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว - - 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร ๗๖ ๒๘,๐๒๐,๕๐๐ 

รวม ๑๕๖ ๔๒๔,๘๑๔,๙๐๐ 
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แผนภูมิ  เปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น กับโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลเมืองลดัหลวง มีดังน้ี 

 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน  

ค.ส.ล. ริมสองฝงคลองครุ  

จากโครงการเดิม ถึงถนนสุข

สวัสด์ิ ๗๐ ซอย ๗ (ดิเรก)  

หมูที่ ๑๒ ตําบลบางครุ 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหมีเขื่อนที่ไดมาตรฐาน 

มีความมั่นคงแข็งแรง ปองกัน

น้ําทวม สามารถระบายน้าํได

สะดวก และปองกันการบกุรุก 

คลองสาธารณะ 

กอสรางเขื่อนกันดิน  

ค.ส.ล. ริมสองฝงคลอง 

ความยาวรวมสองดาน

ประมาณ ๔๘๐ เมตร  

ตามแบบแปลนและรายการ

ของเทศบาล 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน  

ค.ส.ล. ริมสองฝงคลอง จาก

ถนนสุขสวัสด์ิ ซอย ๗๒  

ถึงคลองตายวง หมูที่ ๓  

ตําบลบางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๔๐,๙๗๓,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีเขื่อนที่ไดมาตรฐาน 

มีความมั่นคงแข็งแรง ปองกัน

น้ําทวม สามารถระบายน้าํได

สะดวก และปองกันการบกุรุก 

คลองสาธารณะ 

กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 

ริมสองฝงคลองความยาว

รวมสองดาน ประมาณ 

๖๙๖.๐๐ เมตร ตามแบบ

แปลน และรายการของ

เทศบาล 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 โครงการกอสรางทอระบายน้าํ 

ถนนสุขสวัสด์ื ซอย ๔๓  

หมูที่ ๕ ตําบลบางครุ 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๓๔,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหมีทอระบายน้ําที่ได

มาตรฐาน มีความมั่นคง

แข็งแรง สามารถระบายน้ําได

สะดวก รวดเร็ว 

กอสรางทอระบายน้ํา  

ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร 

พรอมบอพกั ค.ส.ล.  

ความยาวรวมประมาณ  
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

      ๑๓๔ เมตร ตามแบบแปลน 

และรายการของเทศบาล 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางคันกันน้ําหลัง

แนวเขื่อนเดิม (โดยใชเสาเข็มดิน

ซีเมนต) บริเวณปากคลองบาง

จาก ตําบลบางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๘,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหมีคันกั้นน้าํที่ได

มาตรฐาน มีความมั่นคง

แข็งแรง เพื่อปองกันน้ําไหลซึม

ผานแนวเขื่อนเดิม ปองกันน้ํา 

ทวมบริเวณใกลเคียงและถนน

สุขสวัสด์ิ 

กอสรางคันกันน้ํา (โดยใช

เข็มดินซีเมนต) หลังเขื่อน

เดิมปากคลองบางจาก จาก

บริเวณประตูน้ําริมถนนสุข 

สวัสด์ิ ถึงบริเวณดานหลัง

และดานขางการไฟฟาฯ 

ความยาวประมาณ ๔๐๙ 

เมตร ตามแบบแปลนและ

รายการของเทศบาล 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางสะพานขาม

คลองหลอดหลวง บริเวณ 

ถนนสุขสวัสด์ิ ๗๘ ซอย ๑๘ 

ตําบลบางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๘๒๕,๐๐๐ 

 

-  เพื่อใหมีสะพานที่ได

มาตรฐาน แข็งแรง 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจร 

-  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ตาม

แบบแปลน และรายการของ

เทศบาล 

กอสรางสะพาน ค.ส.ล. 

กวาง ๕.๕๐ เมตร ยาว 

๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน

และรายการของเทศบาล 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางสะพานขาม

คลองหลอดลาว บริเวณถนน 

สุขสวัสด์ิ ๗๘ ซอย ๑๖ ชวง

กลางซอย ตําบลบางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๖๒๕,๐๐๐ 

 

-  เพื่อใหมีสะพานที่ได

มาตรฐาน แข็งแรง 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจร 

-  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ตาม

แบบแปลน และรายการของ

เทศบาล 

กอสรางสะพาน ค.ส.ล. 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน

และรายการของเทศบาล 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางสะพานหลอด

หลวง บริเวณถนนสุขสวัสด์ิ ๗๘ 

ชอย ๑๖ ชวงปลายซอยหลัง

เคหะมินิแฟค ตําบลบางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๗๕๐,๐๐๐ 

 

-  เพื่อใหมีสะพานที่ได

มาตรฐาน แข็งแรง 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจร 

-  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ตาม

แบบแปลน และรายการของ

เทศบาล 

กอสรางสะพาน ค.ส.ล.  

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน

และรายการของเทศบาล 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงสะพานขาม

คลอง ค.ส.ล. (สะพานควาย) 

บริเวณซอยสุขสวัสด์ิ ๖๖  

เชื่อมระหวางพื้นที่หมูที ่๑๙ 

ตําบลบางพึ่ง และหมูที่ ๑๕  

ตําบลบางครุ  

รายไดจัดเก็บเอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

-  เพื่อใหมีสะพานที่ได

มาตรฐาน แข็งแรง 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจร 

-  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ตาม

แบบแปลน และรายการของ

เทศบาล 

ปรับปรุงสะพานขามคลอง  

ค.ส.ล. ความกวางประมาณ 

๖.๐๐ เมตร ความยาว

ประมาณ ๒๒.๐๐ เมตร 

พรอมราวกันตก ตามแบบ

แปลนและรายการของ

เทศบาล 

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางสะพานขาม รายไดจัดเก็บเอง ๗๕๐,๐๐๐ -  เพื่อใหมีสะพานขามคลองที ่ กอสรางสะพาน ค.ส.ล.  
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน คลองครุ บริเวณถนนสุขสวัสด์ิ 

๗๒ ซอย ๒  

ตําบลบางครุ 

  ไดมาตรฐาน แข็งแรง 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจร 

-  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ตาม

แบบแปลน และรายการของ

เทศบาล 

กวางประมาณ ๕.๐๐ เมตร 

ความยาวประมาณ ๖.๐๐ 

เมตร ตามแบบแปลนและ

รายการของเทศบาล 

๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางสะพานขาม

คลองครุ บริเวณถนนสุขสวัสด์ิ 

๗๒ ซอย ๒/๔  

ตําบลบางครุ 

รายไดจัดเก็บเอง ๖๐๐,๐๐๐ 

 

-  เพื่อใหมีสะพานขามคลองที่

ไดมาตรฐาน แข็งแรง 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจร 

-  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ตาม

แบบแปลน และรายการของ

เทศบาล 

กอสรางสะพาน ค.ส.ล. 

กวางประมาณ ๔.๐๐ เมตร 

ความยาวประมาณ ๖.๐๐ 

เมตร ตามแบบแปลนและ

รายการของเทศบาล 

๑๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางสะพานขาม

คลองครุ บริเวณถนนสุขสวัสด์ิ 

๗๒ ซอย ๔  

ตําบลบางครุ 

รายไดจัดเก็บเอง ๗๕๐,๐๐๐ 

 

-  เพื่อใหมีสะพานขามคลองที่

ไดมาตรฐาน แข็งแรง 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจร 

-  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ตาม

แบบแปลน และรายการของ

เทศบาล 

กอสรางสะพาน ค.ส.ล. 

กวางประมาณ ๕.๐๐ เมตร 

ความยาวประมาณ ๖.๐๐ 

เมตร ตามแบบแปลนและ

รายการของเทศบาล 

๑๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. 

ริมสองฝงคลองบางจาก จาก

ถนนสุขสวัสด์ิ ๗๘ ซอย ๖ 

(สะพานปลา) ไปทางถนนสุข

สวัสด์ิ ๗๘ ซอย ๒๐ (สะพาน

ขางแฟลตสยาม) ตําบลบางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๖๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหมีเขื่อนที่ไดมาตรฐาน 

มีความมั่นคงแข็งแรง ปองกัน

น้ําทวม สามารถระบายน้าํได

สะดวก และปองกันการบกุรุก

คลองสาธารณะ 

 

กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ริม

สองฝงคลอง ความยาวรวม

สองดานประมาณ

๑,๐๐๘.๐๐ เมตร ตามแบบ

แปลนและรายการของ

เทศบาล 

๑๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการจางออกแบบและ

ควบคุมงาน โครงการปรับปรุง

เสริมความมั่นคงแข็งแรงของ

ประตูระบายน้าํคลองลัดหลวง 

หมูที่ 3 ตําบลบางพึ่ง 

รายไดจัดเก็บเอง ๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหประตูระบายน้ําคลอง

ลัดหลวง มีรูปแบบในการ

เสริมสรางความมั่นคง แข็งแรง 

เหมาะสมตอการใชประโยชน 

และปองกันปญหาน้ําร่ัวผาน

รอบประตูระบายน้ํา ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํารวจออกแบบเสริมความ

มั่นคงแข็งแรงของประตู

ระบายนํ้า คลองลัดหลวง 

ไดแบบแปลนกอสรางที่ตรง

ตามวัตถุประสงคสามารถใช

ดําเนินการตามระเบียบได 

 

๑๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางซอมแซม การ

ร่ัวซึมและเสริมความมั่นคง 

แข็งแรง ของประตูระบายน้ํา 

คลองลัดหลวง หมูที่ ๓ ตําบล

บางพึ่ง 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาน้ําร่ัว ลอดใต

ประตูระบายนํ้าคลองลัดหลวง 

ใหสามารถควบคุมระบบระบาย

น้ํา ปองกันน้าํทวมพื้นทีภ่ายใน

เขตรับผิดชอบไดเต็ม

ประสิทธิภาพ โดยเปนไปตาม

มาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

 เสริม Sheet Pile บริเวณ

พื้นประตุระบายน้ําโดยรอบ 

และเสริมกําลังฐานราก 

ประตูระบายน้าํ พรอมอุด

โพรงรูร่ัว ใตประตูระบายน้ํา 

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล) 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     ชลประทาน  

๑๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองตายวง 

ตําบลบางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

ขุดลอกคลองตายวง จาก

บริเวณถนนสุขสวัสด์ิ ถึง

ประตุน้ําปลายซอย สุข

สวัสด์ิ ๗๖ ซอย ๖ กวาง

ประมาณ ๔.๔๐-๘.๘๐ 

เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๔๐ 

เมตร ตามแบบแปลนและ

รายการของเทศบาล 

๑๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองตายวง 

(หลังสนามไดรฟกอลฟ) ตําบล

บางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๔๒๗,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

ขุดลอกคลองแยก จาก

คลองตายวง จากบริเวณ

ถนนสุขสวัสด์ิ ๗๖ (หลัง

สนามไดรฟกอลฟ) ถึงคลอง

ตายวง กวางประมาณ 

๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความ 

ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร 

ตามแบบแปลนและรายการ

ของเทศบาล 

๑๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองหลอด

ลาว ตําบลบางจาก 
รายไดจัดเก็บเอง ๗๐๓,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

ขุดลอกคลองหลอดลาว 

จากบริเวณคลองบางจากถึง

คลองทาเกวียน กวาง

ประมาณ ๔ เมตร ยาว

ประมาณ ๗๕๐ เมตร ตาม

แบบแปลนและรายการของ

เทศบาล 

๑๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองหลอด

หลวง ตําบลบางจาก 
รายไดจัดเก็บเอง ๗๓๓,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

 

ขุดลอกคลองหลอดหลวง 

จากบริเวณคลองบางจาก 

ถึงคลองทาเกวียน กวาง

ประมาณ ๔.๐๐-๖.๐๐ 

เมตร ยาวประมาณ ๗๕๐ 

เมตร ตามแบบแปลนและ

รายการของเทศบาล 

๑๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก คลองทา

เกวียน ตําบลบางจาก 

รายไดจัดเก็บเอง ๓,๒๗๒,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

 

ขุดลอกคลองทาเกวยีน จาก

บริเวณถนนสุขสวัสด์ิถึงสุด

เขตเทศบาล (เชื่อม อบต.ใน

คลองฯ) กวางประมาณ 

๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความ

ยาวประมาณ ๒,๘๘๔ เมตร 

ตามแบบแปลนและรายการ

ของเทศบาล 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๑ 

 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

๒๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองครุ ชวงที่ 

1 ตําบลบางครุ 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

 

ขุดลอกคลองครุจากปาก

ซอยสุขสวัสด์ิ ๗๐ และหลัง

วัดครุใน ตามแนวเขื่อน ค.

ส.ล. ถึงบริเวณประตูน้ําโรง

เหล็กกรุงเทพ กวาง

ประมาณ ๓.๐๐-๖.๐๐ 

เมตร ยาวประมาณ ๑,๖๖๐ 

เมตร ตามแบบแปลนและ

รายการของเทศบาล 

๒๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองครุ  

ชวงตอคลองตาปอด  

ตําบลบางครุ 

รายไดจัดเก็บเอง ๙๕๑,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

 

ขุดลอกคลองครุ ชวงเชื่อม

คลองตาปอด จากบริเวณ

ถนนสุขสวัสด์ิ ๗๔ (หลัง

หมูบานพรเทพ) ถึงถนนสุข

สวัสด์ิ (บริเวณปากทางเขา

ทางดวนบางพลี-สุขสวัสด์ิ) 

กวางประมาณ ๓.๐๐-๓.๙๐  

เมตร ความยาวประมาณ 

๑,๑๗๕ เมตร ตามแบบ

แปลนและรายการของ

เทศบาล 

๒๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองเพลง 

ตําบลบางพึ่ง 
รายไดจัดเก็บเอง ๙๒๘,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

 

ขุดลอกคลองเพลงจากถนน

พระราชวีริยาภรณ ซอย 

๑๖ ถึง คลองลัดหลวง กวาง

ประมาณ ๕.๕๐-๘.๐๐ 

เมตร ความยาวประมาณ 

๕๔๐ เมตร ตามแบบแปลน

และรายการของเทศบาล 

๒๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองบางพึ่ง 

ตําบลบางพึ่ง 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๗๑,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

ขุดลอกคลองบางพึ่ง ชวงที่ 

๑ จากถนนพระราชวีริยา

ภรณ ถึงถนนวงแหวน

อุตสาหกรรม กวาง

ประมาณ ๓.๕๐-๓.๗๐ 

เมตร ความยาวประมาณ 

๔๔๕ เมตร ชวงที่ ๒ จาก

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

ถึงถนนนครเขื่อนขันธ กวาง

ประมาณ ๓.๗๐ เมตร ยาว

ประมาณ ๔๙๖ เมตร ตาม

แบบแปลนและรายการของ

เทศบาล 

๒๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการขุดลอกคลองแขก  รายไดจัดเก็บเอง ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหา การต้ืนเขิน ขุดลอกคลองแขก จาก 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน ตําบลบางพึ่ง   ในคลอง และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายน้ํา 

บริเวณเขื่อนขางบิ๊กซี ขาม

ถนนสุขสวัสด์ิ ตามแนว

เขื่อนถึงสุดเขตเทศบาลฯ 

(เชื่อมกรุงเทพฯ) กวาง

ประมาณ ๓.๐๐-๕.๕๐ 

เมตร ความยาวประมาณ 

๙๓๕ เมตร ตามแบบแปลน

และรายการของเทศบาล 

๒๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองบางพึ่ง 

ชวงแยกจากคลองเพลงขาง

โรงเรียนพลอย ตําบลบางพึ่ง 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิม่ประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

ขุดลอกคลองบางพึ่ง จาก

บริเวณแยกคลองเพลง (ขาง

โรงเรียนพลอย) ถึงถนนพระ

ราชวีริยาภรณ ความกวาง

ประมาณ ๓.๗๐ เมตร 

ความยาวประมาณ ๑๘๖ 

เมตร ตามแบบแปลนและ

รายการของเทศบาล 

๒๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก คลองลัดหลวง

จากบริเวณแยกคลองเพลง ถึง

บริเวณประตูระบายน้าํ แมน้าํ

เจาพระยา ตําบลบางพึ่ง 

รายไดจัดเก็บเอง ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแกไขปญหาการต้ืนเขินใน

คลอง และเพิ่มประสิทธภิาพใน

การระบายน้ํา 

ขุดลอกคลองลัดหลวง จาก

บริเวณแยกคลองเพลง ถึง

บริเวณประตูระบายน้าํ 

แมน้ําเจาพระยา กวาง

ประมาณ ๖.๐๐-๑๘.๐๐ 

เมตร ความยาวประมาณ 

๒,๔๐๐ เมตร ตามแบบ

แปลนและรายการของ

เทศบาล 

๒๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการคาใชจายในการจัดการ

จราจร 
รายไดจัดเก็บเอง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อปองกันการเกิดอบุัติเหตุ

บริเวณทางรวมทางแยกภายใน

เขตเทศบาล - เพื่อให

ประชาชนไดรับความสะดวก 

และปลอดภยัในการสัญจร 

จัดซ้ือกระจกโคงสะทอนแสง  

- จัดซ้ือเคร่ืองหมายจราจร 

เชน ปายวงกลม ปาย

กําหนดความเร็ว ปายหาม

จอด แผงเหล็ก ฯลฯ  

- ทาสีตีเสน เคร่ืองหมาย

จราจร  

- คาซอมแซมระบบ

สัญญาณไฟจราจร ตามถนน

สายตาง ๆ และซอมแซม

ทรัพยสินอื่น ๆ ที่จําเปน

เกี่ยวกบักิจการจราจร  

- สัญญาณไฟวับวาบบริเวณ

ทางแยกรวมและบริเวณ

ถนนเขาซอยตาง ๆ ในชุมชน 

๒๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงการฝกอบรม การปองกัน รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเผยแพรความรูความ จัดอบรมนักเรียนระดับชั้น 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

 ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

การเฝาระวังใหกับเยาวชนใน

การแกไขปญหายาเสพติด 

  เขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ

ติดใหแกเด็กและเยาวชน  

- เพื่อเฝาระวังการแพรระบาด

ของยาเสพติดไปสูเด็กและ

เยาวชนในชุมชน  

- เพื่อสนับสนุนการปองกันยา

เสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 

- เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ใน

สถานศึกษาในเขตเทศบาล

เมืองลัดหลวง จํานวน

ประมาณ ๑๐๐ คน 

๒๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ รายไดจัดเก็บเอง ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชน ไดรวมกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

โดยมีผูรวมกจิกรรม จาํนวน

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

๓๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการฝกทักษะทางภาษา 

เพื่อการพัฒนาสูอาเซียน 
รายไดจัดเก็บเอง ๐.๐๐ 

 

- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในเขตเทศบาลได

เรียนรูกับเจาของภาษาโดยตรง  

- เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชน มีความรู ความ

เขาใจและใชภาษาตางประเทศ 

ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

จัดกิจกรรมอบรมทกัษะ

ภาษาตางประเทศใหกับเด็ก 

เยาวชน และประชาชนใน 

เขตเทศบาล จํานวน

ประมาณ ๒๐๐ คน 

๓๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการเปดบานวิชาการการ

แสดงผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหนกัเรียนและคณะครูได

แสดงผลงานทางวิชาการ  

- เพื่อใหนกัเรียนและคณะครู

เกิดความภาคภูมิใจใน

ความสําเร็จของผลงาน  

- เพื่อกระตุนใหนักเรียนและ

คณะครูเกิดการพัฒนางาน 

อยางมีประสิทธภิาพ  

- เพื่อแสดงศักยภาพของ

นักเรียนและคณะครูใน

โรงเรียนใหเปนที่ประจักษแก

สาธารณชน 

จัดกิจกรรมใหนักเรียนและ

คณะครูไดแสดงผลงานทาง

วิชาการในแตละปการศึกษา 

 

 

 

๓๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 
รายไดจัดเก็บเอง ๔,๘๖๙,๔๐๐.๐๐ - เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้  

๑. เพื่อจายเปนคาอาหาร

กลางวัน สําหรับโรงเรียน/ศพด. 

ในสังกัด อปท.  

๒. เพื่อจายเปนคาสงเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ทองถิ่นสําหรับโรงเรียนสังกัด 

อปท.  

เพื่อใหนักเรียนที่เขารับ

การศึกษาในโรงเรียน/ศพด. 

ในสังกัด อปท. ไดรับเงิน

อุดหนุนจากกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น เพื่อใชใน

การจัดการศึกษา 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     ๓. เพื่อจายเปนคาสงเสริม

ศักยภาพการจัดการศึกษา

ทองถิ่น (คาปจจยัพื้นฐาน 

สําหรับนักเรียนยากจน) 

สําหรับโรงเรียนสังกัด อปท. 

 

๓๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนดานการศึกษา 
งบอุดหนุนทั่วไป ๑๔,๖๕๘,๐๐๐ 

 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

คาอาหารกลางวัน โรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.  

(ระดับประถมศึกษา)  

จํานวน ๘ แหง 

เพื่อใหนักเรียนที่เขารับ

การศึกษาในโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. และ ศพด.วัด กรณีไม

มอบอํานาจให อปท. ไดรับ

เงินอุดหนุน จากกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เพื่อใชในการจัดการศึกษา 

๓๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 
รายไดจัดเก็บเอง ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อพัฒนาทักษะเครือขาย

สุขภาพ ภาคประชาชนใหเกิด

ความรูความเขาใจและสามารถ

ใหการดูแลแนะนาํเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัย  แกประชาชน

ในชุมชนไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ  

- เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใน

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน และสามารถนําส่ิงที่

ไดรับมาปรับใหเกิดประโยชน

ในการทํางานในพื้นที่ได  

ระหวางภาครัฐ และภาค

ประชาชนอยางมีประสิทธภิาพ 

โดยการสนับสนุนและสงเสริม

งานสาธารณสุขในชุมชนอยาง

ตอเนื่อง 

อบรมแกนนําสุขภาพภาค

ประชาชนที่มีจิตอาสา และ

ผูเกี่ยวของ จํานวนประมาณ 

๓๐๐ คน  

- ศึกษาดูงานสาธารณสุขมูล

ฐาน หรือ ศสมช. ตาง

เทศบาล จํานวนประมาณ 

๓๐๐ คน 

 

 

 

๓๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการตรวจคัดกรองสารเสพ

ติดและปองกันโรคเอดสในกลุม

เส่ียง 

รายไดจัดเก็บเอง ๖๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อคนหาคัดกรองผูเสพสาร

เสพติด และโรคเอดส  

- เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสารเสพ

ติด และโรคเอดส 

- อบรมใหความรูแก

พนักงาน และลูกจางใน

สังกัด เทศบาลเมืองลัด

หลวง จํานวนประมาณ 

๓๐๐ คน  

- ตรวจสารเสพติดใน

ปสสาวะ 

๓๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการยกระดับมาตรฐาน

ทางดานสุขาภิบาลอาหาร 
รายไดจัดเก็บเอง ๖๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อพัฒนาและยกระดับราน

จําหนายอาหาร แผงลอย

จําหนายอาหาร โรงอาหารใน

โรงงานอุตสาหกรรมใหได

มาตรฐานดานสุขาภบิาลอาหาร 

อบรมผูประกอบการ

รานอาหาร / แผงลอย

จําหนายอาหาร จํานวน

ประมาณ ๑๕๐ คน ออก

ตรวจเชื้อหาแบคทีเรียใน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

      อาหาร 

๓๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา

บริการเชิงรุกสูชุมชน 
รายไดจัดเก็บเอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมี

โอกาสเขาถึงบริการปองกัน 

และควบคุมโรคพิษสุนัขบาแบบ

องครวม  

- เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษ

สุนัขบาในสัตว 

- ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ในเขต

เทศบาล ฯ  

- กิจกรรมรณรงคปองกัน

โรคพิษสุนัขบาในสัตวเล้ียง 

และสัตวจรจัดในชุมชน 

๓๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

เงินอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

รายไดจัดเกบ็เอง ๘๔๐,๐๐๐.๐๐  - เพื่อสนบัสนุนและสงเสริม

การจัดบริการสาธารณสุขของ

หนวยบริการ หรือสถานบริการ

ดานการสรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรค การฟนฟู

สมรรถภาพที่จาํเปนตอสุขภาพ

ในการดําเนินชีวิต 

สนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

จัดบริการสงเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค และฟนฟู

สมรรถภาพใหประชาชน

กลุมเปาหมาย ไดแก กลุม

แมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ 

กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบ

อาชีพที่มีความเส่ียง และ

กลุมผูปวยโรคเร้ือรัง 

๓๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูล

จํานวนสัตว และขึ้นทะเบียน

สัตว ตามโครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ 

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี หรือเงินอุดหนุน

สําหรับสํารวจขอมูลจาํนวนสัตว 

และขึ้นทะเบียนสัตว ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/

แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมี

เจาของในเขตเทศบาลเมือง 

ลัดหลวง 

สํารวจขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียน 

๔๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ  

เงินอุดหนุนสําหรับขับเคล่ือน

โครงการสัตวปลอดโรค คน 
รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมี

โอกาสเขาถึงบริการปองกัน 

รอยละ ๘๐ ของสัตวเล้ียง

สุนัขและแมวไดรับวัคซีน  
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

 ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี หรือ

เงินอุดหนุนสําหรับขับเคล่ือน

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี 

  และควบคุมโรคพิษสุนัขบาแบบ

องครวม  

- เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษ

สุนัขบาในสัตว  

- เพื่อลดความเส่ียงของ

ประชาชน และการปองกัน

ไมใหมีผูเสียชีวิตจากโรคพิษ

สุนัขบา 

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

๔๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการฝกทักษะอาชีพใหกับ

คนพิการ 
รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อพัฒนาทักษะความรูดาน

ทักษะอาชีพใหคนพิการ  

- เพื่อใหคนพกิารที่มีความ

สนใจ เขารับการฝกอบรม

ทักษะวิชาชีพ เพือ่นําไป

ประกอบอาชีพสรางรายได  

- สรางคุณคาใหคนพิการ

สามารถพึ่งพาตนเองได 

จัดฝกอบรมทักษะอาชพี

ดานตาง ๆ ใหแกคนพิการ

ในเขตเทศบาลเมืองลัด

หลวง จํานวนประมาณ 

๑๐๐ คน 

 

 

 

๔๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผูสูงอายุและทัศนศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ ไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชน และเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน  

- เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ

สามารถดูแลตนเองและทํา

ประโยชนตอสังคมได  

- เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุ  

ไดพบปะสังสรรคแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นรวมกัน 

- จัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

- จัดประชุมอบรมใหความรู

แกผูสูงอาย ุ

 

 

 

 

๔๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการสงเคราะหผูประสบ

ปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 

รายไดจัดเก็บเอง ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเปนการชวยเหลือและ

บรรเทาความเดือดรอนใน

เบื้องตนแกประชาชนผูประสบ

ปญหาทางสังคม ผูมีความทุกข

ยากเดือดรอนในการดํารงชีวิต 

- เพื่อสรางขวญัและกาํลังใจ

ใหกับผูทุกขยากเดือดรอน 

ใหการสงเคราะหชวยเหลือ

ประชาชน ผูประสบปญหา

ความเดือดรอน (ซ่ึงได

ลงทะเบียนขอรับความ

ชวยเหลือกับเทศบาล เพื่อ

เสนอคณะกรรมการ

พิจารณา) 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

๔๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการดนตรีนันทนาการตาน

ภัยยาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม

กิจกรรม ไมพึ่งพายาเสพติด 

สงเสริมกิจกรรมดนตรี

นันทนาการ เพือ่ใหเยาวชน

สนใจกิจกรรมตาง ๆ ไม

พึ่งพายาเสพติด 

๔๕. 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการออกกาํลังกายตานภยั

ยาเสพติด 
รายไดจัดเก็บเอง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน รักการออกกาํลัง

กาย และหางไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมออกกาํลังกายใน

พื้นที่ตาง ๆ โดยมีผูรวม

กิจกรรม แหงละประมาณ 

๘๐ คน 

๔๖. 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม สําหรับเยาวชนมุสลิม

ตานภัยยาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหเด็ก และเยาวชน ได

นําเอาวิถแีหงหลักศาสนา

อิสลาม มาเปนแนวทางปฏิบัติ

เพื่อหางไกลยาเสพติด 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ทางศาสนาอิสลาม เพือ่ให

เด็ก และเยาวชน นาํวิถแีหง

หลักศาสนามาปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน โดยไมพึ่งพา

ยาเสพติดโดยมีผูรวม

กิจกรรม จาํนวนประมาณ 

๒๐๐ คน 

๔๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการสงเสริมอาชีพหลักสูตร

ระยะส้ัน 

 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหประชาชนใชุมชน มี

ความรูและนําไปประกอบ

อาชีพได  

- เพื่อแกไขปญหาการวางงาน 

จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

เกี่ยวกบัการประกอบอาชพี

แกประชาชนในเขตเทศบาล 

และบุคคลทั่วไป จํานวน

ประมาณ ๑๐๐ คน 

๔๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

และทักษะวิชาชพี 

รายไดจัดเก็บเอง ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเพิ่มทักษะความรูและ

สงเสริมโอกาสเขารับการ

ฝกอบรมในวิชาชพีที่สนใจ 

ใหกับประชาชนทัว่ไป ผู

วางงาน ผูที่ถูกเลิกจาง หรือผูที่

มีรายไดนอย ในเขตเทศบาล 

เพื่อนําความรูไปเสริมสราง

รายได ประกอบอาชพีหลักและ

อาชีพเสริมได 

จัดอบรมทักษะวิชาชพี

ใหกับประชาชนทัว่ไป ผู

วางงาน ผูที่ถูกเลิกจางหรือผู  

มีรายไดนอย ในเขตเทศบาล 

จํานวนประมาณ ๕๐ - 

๑๐๐ คน 

๔๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการเสริมสรางครอบครัว

อบอุนเขมแข็ง 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมใหเกิดครอบครัว

ที่อบอุนเขมแข็งและเรียนรูที่จะ

ปรับตัวใหเขากบัการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม

ได 

จัดกิจกรรมสงเสริมให

สมาชิกในครอบครัว

ตระหนักถึงความสําคัญของ

ครอบครัว และรวมกันสราง

ครอบครัวที่อบอุนเขมแข็ง 

จํานวนประมาณ ๔๒ 

ครอบครัว 

๕๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการอดเปร้ียวไวกนิหวาน รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมใหเด็กวัยรุนและ

เยาวชนเขาใจถึงผลเสียของการ

มีเพศสัมพันธกอนแตงงานทั้งใน

ดานรางกาย จิตใจ อารมณ  

เด็ก วัยรุน และเยาวชนในเขต

เทศบาล จํานวนประมาณ 

๑๕๐ - ๒๐๐ คน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     สังคมและศีลธรรม  

- เพื่อสรางความตระหนัก

เกี่ยวกบัคุณคาและความสําคัญ

ของการรูจักยยับยั้งชั่งใจใน

เร่ืองเพศ  

- เพื่อสงเสริมการมีทัศนคติและ

พฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมใน

เร่ืองเพศใหกับวัยรุน 

 

๕๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหบริการดานตางๆ  

แกประชาชน  

-เพื่อเสริมสรางความรูความ

เขาใจ และอาํนวยความสะดวก

ในการบริการประชาชน 

จัดหนวยเทศบาลเคล่ือนที่

ปละประมาณ ๔-๕ คร้ัง 

๕๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการจัดกิจกรรมเดือน

รอมฎอน 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -  เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางเทศบาล และ

ประชาชนชาวไทยมุสลิม  

- เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรู

ความเขาใจที่ถกูตองตามหลัก

คําสอนของศาสนาอิสลาม  

- เพื่อสงเสริมใหชาวไทยมุสลิม

ไดรวมประกอบพธิีกรรม ณ 

มัสยิดสถานอันเปนศูนยรวม

จิตใจของชุมชน 

จัดกิจกรรมใหชุมชนชาว

ไทยมุสลิมรวมประกอบพิธี

ทางศาสนา และการ

บรรยายใหความรูอันเปน

ประโยชนแกชุมชนชาวไทย

มุสลิม จํานวนประมาณ 

๑,๐๐๐ คน 

๕๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการสงเสริมทักษะ

ความสามารถพิเศษใหกับ

เยาวชน 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ -  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนได

พัฒนาทักษะและความสามารถ

พิเศษที่ตนเองสนใจใหดียิ่งขึ้น  

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเกิด

การรวมกลุมทาํกิจกรรมตาม

ความสามารถ 

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดทํา

กิจกรรมอันกอใหเกิดประโยชน

ตอตนเองและสังคม 

จัดกิจกรรมการสงเสริมให

เยาวชนที่มีความสามารถ

พิเศษไดรวมกลุมกัน

ประกอบกิจกรรมและได

เรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะ

ความสามารถ เชน การเลน

ดนตรี การเตนรํา ฯลฯ 

ใหกับเยาวชนที่สนใจ 

จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน 

๕๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ -  เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม และ

ประเพณีทองถิ่น 

จัดงานวันลอยกระทง โดยมี

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

 

๕๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ -  เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

จัดงานทําบุญตักบาตร ใน

วันปใหม โดยมีผูรวม

กิจกรรม จาํนวนประมาณ 

๓๐๐ คน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

๕๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต 

รายไดจัดเก็บเอง ๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

 

 

 

 จัดขบวนแหทางวัฒนธรรม

และกิจกรรม อนุรักษและ

สืบสาน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ตลอดจนการละเลนพื้นบาน

โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 

จํานวนประมาณ ๘๐๐ คน 

๕๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการจัดงานประเพณีแห

หงสธงตะขาบ 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อปลูกฝงขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมแกเด็กและ

เยาวชนรุนหลัง  

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชน และ

ประชาชนไดปฏิบัติตนตามหลัก

ประเพณีด้ังเดิม 

เยาวชน ประชาชนเขารวม

โครงการจัดงานประเพณีแห

หงสธงตะขาบ 

๕๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการจัดงานประเพณี

ทองถิ่นสืบสานวัฒนธรรมทาง

สายน้ําบริเวณคลองลัดหลวง 

รายไดจัดเก็บเอง ๙๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น 

จัดงานสงเสริมวัฒนธรรม

และประเพณีทองถิ่นโดยมี

ผูเขารวม กจิกรรมจํานวน

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

๕๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการจัดงานวันสําคัญทาง

ศาสนา 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและสืบ

ทอดวันสําคัญทางศาสนา 
จัดงานวันสําคัญทางศาสนา

โดยมีผูรวมกจิกรรมจํานวน

ประมาณ ๗๐๐ คน  

- จัดงานวันสําคัญทาง

ศาสนาโดยมีนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง

และนักเรียนโรงเรียนในเขต 

เทศบาลรวมกิจกรรม 

๖๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม

และทัศนศึกษาของชาวไทย

มุสลิม 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมใหชาวไทยมุสลิม

ไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่

สําคัญของศาสนาอิสลาม  

- เพื่อสืบทอดศาสนกิจอันดีงาม

ใหกับสังคมมุสลิมรุนตอ ๆ ไป 

อบรมจริยธรรมอิสลามและ

จัดทัศนศึกษาของชาวไทย

มุสลิม 

๖๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการสงเสริมสุขภาพและฝก

ทักษะดานกีฬา 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนรัก และเห็น

คุณคาของการออกกําลังกาย 

 

- จัดกจิกรรมฝกทักษะ

ทางดานกีฬาตาง ๆ  

- จัดแขงขันกีฬาโดยม ีเด็ก 

เยาวชน และประชาชนเขา

รวมกิจกรรม 

๖๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการเงินอุหนุนกอสรางฌา

ปนสถานวัดครุใน ตําบลบางครุ 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหมีฌาปนสถานในการ

ประกอบพธิีกรรมทางศาสนาที่

ไดมาตรฐาน 

กอสรางฌาปนสถานชนิด

เตาคู จํานวน ๑ แหง 

 

๖๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงการใหทุนการศึกษา  รายไดจัดเก็บเอง ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมการพัฒนา จัดมอบทุนการศึกษา  
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

 ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

สําหรับเด็กนักเรียน นกัศึกษา 

และผูดอยโอกาส 

  นักเรียน นักศึกษา และ

ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลให

ไดรับการศึกษา  

- เพื่อชวยเหลือ สงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิต และชวยเหลือลด

คาครองชีพใหกับคนในทองถิ่น 

สําหรับนักเรียน นกัศึกษา 

และผูดอยโอกาส ไดแก เด็ก

กําพรา เด็กยากจน เด็ก

พิการ ฯลฯ ในเขตเทศบาล

เมืองลัดหลวง และตอง

กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรที่

สูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือเทียบเทาแตตองไมสูง

กวาระดับปริญญาตรี 

๖๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพเทศบาล

เมืองลัดหลวง 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

- เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการ

จัดบริการสาธารณสุขของ

หนวยบริการหรือสถานบริการ

ดานการสรางเสริมสุขภาพการ

ปองกันโรค การฟนฟู

สมรรถภาพที่จาํเปนตอสุขภาพ

ในการดําเนินชีวิต  

- เพื่อสงเสริมใหประชากร

กลุมเปาหมาย สามารถเขาถึง

บริการสาธารณสุขในดานการ

สรางเสริม สุขภาพ การปองกัน

โรค และการฟนฟูสมรรถภาพ

ไดอยางทั่วถึงมีประสิทธภิาพ 

สนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ - 

จัดบริการสงเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ

ใหประชาชนกลุมเปาหมาย 

ไดแก กลุมแมและเด็ก กลุม

ผูสูงอายุ กลุมผูพกิาร กลุมผู

ประกอบอาชีพที่มีความ

เส่ียง และกลุมผูปวยโรค

เร้ือรัง 

 

 

 

๖๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ  

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการสรางหลักประกัน

รายไดแกผูสูงอาย ุ

รายไดจัดเก็บเอง ๙๙,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเปนการชวยเหลือและ

สรางหลักประกันรายไดใหกับ 
ผูสูงอาย ุ

มอบเบี้ยยังชีพ ผูสูงอาย ุ

จํานวนประมาณ ๑๑,๕๐๐  

คน 

๖๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการเสริมสรางสวัสดิการ

ทางสังคมแกคนพิการหรือ

ทุพพลภาพ 

 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๖,๘๐๐,๐๐๐,๐๐ - เพื่อเปนการชวยเหลือและ

สรางสวัสดิการทางสังคมใหกับ

คนพิการ 

มอบเบี้ยความพิการ จํานวน

ประมาณ ๑,๘๙๔ คน 

๖๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยโรคเอดส 

รายไดจัดเก็บเอง ๘๕๒,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเปนการชวยเหลือและ

บรรเทาความเดือดรอนใน

เบื้องตนแกผูปวยโรคเอดส  

- เพื่อเปนการแบงเบาภาระของ

ครอบครัวและสังคม  

- เพื่อเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจแกผูปวยเอดส 

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย

โรคเอดส จํานวนประมาณ 

๑๔๒ คน 

 

๖๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ

การจัดการขยะ 

รายไดจัดเก็บเอง ๖๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจในดานการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยดวยการคัด

แยกขยะต้ังแตตนทาง  

- จัดอบรมใหความรูแก

ประชาชนในชุมชน  

- จัดกจิกรรมรณรงคการคัด

แยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     - เพื่อเสริมสรางใหประชาชนมี

จิตสํานึกและตระหนักถึง

ความสําคัญในการรักษา

สภาพแวดลอมรวมกัน  

- เพื่อนําขยะมาคัดแยก และ

แปรรูปนํากลับมาใชใหม  

- เพื่อลดคาใชจายในการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย และคาจาง

กําจัดขยะมูลฝอย 

 

๖๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการหนาบานนามอง รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชน

สะอาด มกีารบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพใหเปน

ระเบียบเรียบรอย เอื้อตอการ

อยูอาศัยและดํารงชีพ  

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน

ใหเกิดความรมร่ืนสวยงาม 

- จัดอบรม/ประชุม คณะทํา

งาประกอบดวยกรรมการ

ชุมชน อสม. และประชาชน

ในแตละตําบล จาํนวน

ประมาณ ๓๐๐ คน  

- ประชาสัมพันธให

ประชาชนเขาใจ และมีสวน

รวม  

- ประชาชน/คณะทาํงานจัด

กิจกรรม การรักษา ความ

สะอาดเปน ระเบยีบ

เรียบรอย ในชุมชนตนเอง 

จํานวน ๔๒ ชุมชน 

๗๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการรวมฟนคืนน้ําใสรวมใจ

อนุรักษคูคลอง 
รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อฟนฟูสภาพน้ําในคูคลอง

สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง 

ลัดหลวง  

- เพื่อรณรงคประชาสัมพันธ 

และสรางการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการดูแลรักษาแหลง

น้ําสาธารณะ  

- เพื่อจัดต้ังเครือขายเฝาระวัง

คุณภาพน้ําในคูคลอง  

- เพื่อสรางจิตสํานกึของ

ประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

- จัดกจิกรรมลอก และ

กําจัดขยะ/วัชพืชในคูคลอง 
และลํารางสาธารณะ  

- จัดต้ังศูนยหมักน้าํ

จุลินทรียชีวภาพ (E.M.) 

๗๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนาผูประกอบการ

อุตสาหกรรม 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสรางความเขาใจและเกิด

ความสัมพันธที่ดีระหวาง

ผูประกอบการชุมชน และ

ทองถิ่น  

- เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ

ปญหาอุปสรรคในการ 

- จัดอบรมสัมมนา

ผูประกอบการ ผูนํา ชุมชน 

และประชาชนใกลเคียง  

- ประชุมกลุมเส่ียงในชุมชน

ประเภทน้ําเสีย  

- ประชุมกลุมเส่ียงในชุมชน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     บริหารงานระหวางบริษัทตาง 

ๆ ภายในเขตเทศบาล  

- เพื่อสรางการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการ ชุมชน ในการ

แกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม 

และลดความขัดแยง เสริมสราง

ความสามัคคีปรองดอง 

ประเภท ฝุน เขมาควัน 

กล่ินเหม็น เสียงดังและอื่น 

ๆ 

๗๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการการมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาผูประกอบการ

คาขายบนทางเทาและพื้นที่

สาธารณะ 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอยในชุมชน  

- เพื่อสงเสริมใหประชาขนมี

สวนรวมในการแกไขปญหาใน

ชุมชน 

- ประชุมและประชาคม

คณะกรรมการชุมชน

ตัวแทนองคกรชุมชน และ

ประชาชนในพื้นที่ชุมชน

ยอย จํานวน ๔๒ ชุมชน 

เพื่อรวมหาแนวทางการ

แกไขปญหารวมกัน 

๗๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

รายไดจัดเก็บเอง ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพิ่ม อปพร. ใหได รอยละ ๒ 

ของจํานวนประชากร 
- ฝกอบรมจัดต้ังอปพร.ใหม 

จํานวนประมาณ ๕๐ คน 

๗๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ 

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภยัฝายพล

เรือน (อปพร.) 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อทบทวนความรูแกอปพร. 

ที่ผานการฝกอบรมแลว 

- ฝกอบรมทบทวน อปพร.

จํานวนประมาณ ๑๕๐ คน 

๗๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการอบรมสาธิตการใช

เคร่ืองดับเพลิงและกาซหุงตมแก

เยาวชนและประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหเยาวชนและประชาชน

มีความรู ดานการปองกัน

อัคคีภัยรวมทั้งการใชเคร่ือง

ดับเพลิงและกาซหุงตมอยางถกู

วิธี  

- เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.

๒๕๕๐ 

- ฝกอบรมเยาวชนใน

โรงเรียน และประชาชนใน

ชุมชน ภายในเขตเทศบาล 

จํานวนประมาณ ๖๐๐ คน 

๗๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจดัระเบยีบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการประชุมสัมมนา อปพร.

ประจําเดือน 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อแจงขอมูลขาวสารและ

ระเบียบปฏบิัติในภารกจิหนาที ่

รวมทั้งซักซอมความเขาใจใน

การปฏิบัติภารกจิ 

- จัดการประชุมสัมมนาและ

ทบทวนความรูเกีย่วกับ

ระเบียบและภารกจิในการ

ปฏิบัติหนาที ่โดยจัดการ

ประชุมทุก ๆ ๒ เดือน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

๗๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัในชุมชน 
รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 

๒๕๕๐ รวมทั้งการประสาน

แผน  

- เพื่อเตรียมความพรอมใหกบั

ประชาชนในการปองกันเหตุสา

ธารณภัย 

- ใหความรูทกุชุมชนในเขต

เทศบาล 

 

 

 

๗๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการเฝาระวังและเตือนภยั

แกสถานประกอบการ 
รายไดจัดเก็บเอง ๘๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเฝาระวัง สังเกตอุปกรณ

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใหพรอมใช

งานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมใน

สถานประกอบการ 

 

- สถานประกอบการหรือ

โรงงานที่เปนจุดเส่ียง 

 

๗๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการฝกอบรมการปองกัน 

และศิลปะการปองกันตัว 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อจัดฝกอบรมเสริมสราง

ความรู และทกัษะในการ

ปองกันตัวจากอาชญากรรมที่

แฝงมาในรูปแบบตาง ๆ และ

อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา  

- เพื่อใหประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองลัดหลวง มีความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

- ฝกอบรมประชาชนผูสนใจ

ภายในเขตเทศบาล จํานวน

ประมาณ ๑๒๐ คน โดย

วิทยากรผูที่มีความรู 

ความสามารถในเร่ืองศิลปะ

การปองกันตัวและการตอสู

แบบประชิดตัว 

 

๘๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการจัดระเบยีบ 

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

โครงการชุมชนปลอดภัยรวมใจ

เฝาระวังและแจงขาว 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสรางความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสินของคนใน 

ชุมชน  

- เพื่อใหชุมชนมีความ

รับผิดชอบรวมกันอยางมี

ศักยภาพทางดานความ

ปลอดภัย  

- สามารถเผยแพรความรูความ

เขาใจกับคนในชุมชน  

- เพื่อแจงขาวสารขอมูล

เกี่ยวกบัความมั่นคงและความ

ปลอดภัยในชุมชน 

- ฝกอบรมผูนําชุมชน 

คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๔๒  

ชุมชน ในเขตเทศบาล 

จํานวนประมาณ ๑๕๐ คน 

เกี่ยวกบัการแจงขาวการ

สังเกตการณภัยอันตราย 

โดยวิทยากรจากสภ.พระ

ประแดง 

๘๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการคาใชจายในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกบังานวันรัฐพิธ ี

และหรือพธิีการตาง ๆ 

รายไดจัดเก็บเอง ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
*เน่ืองจากใชขอมูล 

จากระบบ e-LAAS 

ซึ่งประกอบดวยคาเลี้ยง

รับรอง + คารับรอง 

จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

และโครงการคาใชจายฯ 

จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

- เพื่อสงเสริมใหประชาชนได

แสดงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริยและ

เปนการเทิดพระเกียรติแดองค

พระมหากษัตริย และพระบรม

วงศานุวงศ  

- เพื่อปกปองเทิดทูนสถาบัน 

- จัดประดับและตกแตง

สถานที่สําคัญของหนวยงาน

และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม และวัน

สําคัญตาง ๆ ของชาติ  

- รวมพธิีรวมพลัง

อาสาสมัครปกปองสถาบัน  
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     กษัตริย และสงเสริมความ

สามัคคีของคนในชาติ 

(อสป.)  

- จัดงานพธิีทางศาสนาและ

กิจกรรมอื่น ๆ  

- ฯลฯ 

๘๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการคาใชจายในการ

ดําเนินการเลือกต้ัง 

รายไดจัดเก็บเอง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อดําเนินการตาง ๆ 

เกีย่วกบัการเลือกต้ังทุกระดับ

ใหสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาล 

จัดการเลือกต้ังทุกระดับโดย

ปฏิบัติตามขั้นตอนของ

กฎหมายดวยความบริสุทธิ์

ยุติธรรม 

๘๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหนกัเรียนไดเรียนรูและ

ฝกตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธ ิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค และมี

ความรับผิดชอบรวมกันตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

- จัดกจิกรรมอบรมให 

ความรูดานเกี่ยวกับการ

สงเสริมประชาธิปไตยใหกับ

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล 

จํานวน ๑๐๐ คน  

- เพื่อทําความเขาใจในการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  

- เพื่อใหนกัเรียนรูจักใชสิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค

และหนาที่ของตนเอง  

- เพื่อใหนกัเรียนเรียนรูการ

มีสวนรวมการปกครอง 

๘๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา  

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดงานวันเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหคณะผูบริหารพนักงาน  

ลูกจาง และพนักงานจางได

ตระหนักถึงความสําคัญในการ

จัดต้ังเทศบาล 

จัดนิทรรศการ และพธิ ี

ทําบุญตักบาตรเพื่อความ

เปนสิริมงคล 

๘๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดู

งานของสมาชิกสภาเทศบาล 

ผูบริหาร พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง 

ภายในประเทศ 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

- เพื่อใหสมาชกิสภาเทศบาล 

คณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจาํและ

พนักงานจาง มวีิสัยทัศนที่

กวางไกลและเสริมสราง

ประสบการณในการทํางาน 

อบรมเสริมสรางความรูใน

กฎระเบียบขอบังคับที่ใชใน

การปฏิบัติงาน และศึกษาดู

งานนอกสถานที่

ภายในประเทศ 

 

๘๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการทําความสะอาดคร้ัง

ใหญ (Big Cleaning Day) 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

- เพื่ อ รักษาความสะอาดใน

สถานที่ทํางาน 

- เพื่ อ สรางความสามัค คี ให

เกิ ด ขึ้ น ใน ห น ว ย ง า น แ ล ะ

เสริมสรางวินัยการรักความ

สะอาดในสถานที่ราชการ 

ทํ าความสะอาดพื้ นที่ ใน

สํานักงานเทศบาลเมืองลัด

หลวง 

 

๘๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา  

โครงการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน  

มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

- จัดประชุมเพือ่จัดทํา

แผนพัฒนาและหรือ 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

 การเมืองการบริหาร       ประชาคมทองถิ่นประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองลัด

หลวง  

- จัดเก็บรวบรวมขอมูล

ปญหาความตองการของ

ประชาชนและขอมูลที่

เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

๘๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ

การจัดเก็บรายไดและปลูก

จิตสํานึกใหประชาชนมาชําระ

ภาษีเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บเอง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อดําเนินการใหสอดคลอง

กับแผนการกระจายอาํนาจที่

สงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นบริหารจัดการ

งบประมาณของตนเองไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  

- เพื่อสรางแรงจูงใจ และ

กระตุนใหประชาชนตระหนกั

ถึงความสําคัญตอหนาที่ในการ

ชําระภาษี ใหกบัทองถิ่น  

- เพื่อสรางความเชื่อมั่นและ

ความภาคภูมิใจวาภาษีที่ได

ชําระใหกับทองถิ่นนั้นมีคาและ

มีการนํากลับมาพัฒนาทองถิ่น

ที่ 

- เพิ่มประสิทธภิาพในการ

จัดเก็บรายได - สงเสริมให

ประชาชนและ

ผูประกอบการภายในเขต

เทศบาล มีทัศนคติที่ดี และ

มีความเต็มใจในการชําระ

ภาษีตามกําหนดเวลาเพื่อให

มีจํานวนผูคางชําระภาษี

นอยที่สุด และสรางความ

เปนธรรมใหกับผูที่ชําระ

ภาษีครบถวนตาม

กําหนดเวลา 

๘๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา  

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการฝกอบรมและทัศน 

ศึกษาดูงานของบุคลากรทาง

การศึกษา 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา  

ไดมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และ

เสริมสรางประสบการณในการ

ทํางาน 

อบรมครูเสริมสรางความรู 

ในการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับครูผูสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัด

การศึกษาและโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล และบุคลากร

ที่เกี่ยวของทางการศึกษา

เพื่อนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่

๙๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ

บุคลากรงานรักษาความสะอาด 

รายไดจัดเก็บเอง ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เสริมสรางทักษะ และพัฒนา

ความรูดานการรักษาความ

สะอาด  

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานดานการรักษาความ

สะอาด  

- เพื่อพัฒนาใหเทศบาลเมือง 

- จัดอบรมใหความรู

บุคลากรงานรักษาความ

สะอาดจํานวน ๑ วัน  

- ศึกษาดูงานดานการรักษา

ความสะอาดจํานวน ๑ คร้ัง 

- มอบรางวัลใหผูปฏิบัติงาน

ดีเดน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     ลัดหลวงเปนเมืองนาอยูอยาง

ยั่งยืน 

 

๙๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการพัฒนาการจัดทําแผน

ชุมชน 

รายไดจัดเก็บเอง ๘๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเสริมสรางกระบวนการ

เรียนรูในการจัดทําและพัฒนา

แผนชุมชน - เพือ่สงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมในการวาง

แนวทางพัฒนา นําไปสูการ

แกปญหาในชุมชน 

- ประชุมและประชาคม

คณะกรรมการชุมชน

ตัวแทนองคกรชุมชน และ

ประชาชนในพื้นที่ชุมชน

ยอยจํานวน ๔๒ ชุมชน ๆ 

ละประมาณ ๕๐ คน เพื่อ

รวมพัฒนาการจัดทําแผน

ชุมชนรวมกัน 

๙๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการเทศบาลพบ

คณะกรรมการชุมชนและหรือ

ประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหประชาชนมีโอกาส

แสดงความคิดเห็น และแจง

ปญหาความเดือดรอน  

- เพื่อสรางความสัมพันธภาพที่

ดีกับประชาชน 

- คณะผูบริหารเทศบาล ฯ 

และพนักงานเทศบาลออก

เยี่ยมและ/หรือประชุม

คณะกรรมการชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล

เพื่อรับทราบปญหาจํานวน 

๔๒ ชุมชน 

 

 

๙๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการฝกอบรม

คณะกรรมการชุมชนและทัศน

ศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเก็บเอง ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน มี

ความรูความเขาใจในดานการ

พัฒนาชุมชน 

- จัดอบรมคณะกรรมการ

ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน

สถานที่ตาง ๆ ประมาณ ป

ละ ๑ คร้ัง จํานวนประมาณ 

๒๐๐ คน 

๙๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการพัฒนาศักยภาพองคกร

สตรี ในเขตเทศบาลเมืองลัด

หลวง 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสงเสริมใหสตรีมีบทบาท

ในการพัฒนาชุมชนอยางเปน

รูปธรรม  

- จัดอบรมเพือ่สงเสริมใหสตรีมี

ความรูในดานกฎหมายและ

สิทธิตาง ๆ ที่ควรรู 

- สตรีในเขตเทศบาลไดรับ

การพัฒนาศักยภาพใหมี

ความรูความสามารถจํานวน

ประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ คน 

- อบรมและทัศนศึกษาดู

งาน 

๙๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน แบบเบาะ

หนัง มีพนักพิงสูง มีทาวแขน  ๒ ขาง  

และลอเล่ือน ปรับระดับสูงตํ่าได 

จํานวน ๑ ตัว 

รายไดจัดเก็บเอง ๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

- จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน แบบเบาะ

หนัง มีพนักพิงสูง มีทาวแขน  ๒ 

ขาง และลอเล่ือน ปรับระดับสูง

ตํ่าได จํานวน ๑ ตัว 

- จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน แบบ

เบาะหนังมีพนักพิงสูง มีทาว

แขน ๒ ขาง และลอเล่ือน ปรับ

ระดับสูงตํ่าได จํานวน ๑ ตัว 

๙๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

รายไดจัดเก็บเอง ๒๒๑,๖๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด  
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

  แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 

๓๖,๐๐๐ บีทีย ูจํานวน ๔ 

เคร่ือง เคร่ืองละ ๕๕,๔๐๐ บาท  

ติดต้ังในหองโถง หองคณะ

ผูบริหาร และหองสํานักปลัดฯ 

  คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 

๓๖,๐๐๐ บีทีย ู 

จํานวน ๔ เคร่ือง 

๓๖,๐๐๐ บีทีย ูจํานวน ๔ 

เคร่ือง เคร่ืองละ ๕๕,๔๐๐ 

บาท ติดต้ังในหองโถง หอง

คณะผูบริหาร และหอง

สํานักปลัดฯ 

๙๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐  

บีทียู จาํนวน ๕ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๔๓,๔๐๐ บาท  

ติดต้ังในหองนายกเทศมนตรี, 

หองรองนายกเทศมนตรี ๑,๒,๓ 

และหองรับรอง  

(หองนายกเทศมนตรี)  

และหองสํานักปลัดฯ 

รายไดจัดเก็บเอง ๒๑๗,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐  

บีทียู จาํนวน ๕ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทีย ูจํานวน  

๕ เคร่ือง เคร่ืองละ 

๔๓,๔๐๐ บาท ติดต้ังใน

หองนายกเทศมนตรี, หอง

รองนายกเทศมนตรี ๑,๒,๓ 

และหองรับรอง  

(หองนายกเทศมนตรี)  

และหองสํานักปลัดฯ 

๙๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือรถเขน็สแตนเลสชั้นเดียว  

แบบมีคอกลอม ขนาด W๖๐๐ 

x L๑๐๐๐ x H๙๕๐ มิลลิเมตร

โครงสรางหลัก pipe sus ขนาด

ประมาณ ๑”x ๑.๒t แผนชั้น

ใชสแตนเลสแผนหนา (เกรด ๓๐๔ 

๒B) พับขึ้นรูปพรอมเสริมคานรับ

แรง มีคอกกันตกสูงประมาณ  

๓๐๐ มิลลิเมตร ลอ PU ๕” (ลอ

เปน ๒, ลอตาย ๒) จํานวน  ๒ คัน    

คันละ ๙,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๘,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

จัดซ้ือรถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว 

แบบมีคอกลอม  

ขนาด W๖๐๐ x L๑๐๐๐ x H

๙๕๐ มิลลิเมตรโครงสรางหลัก 

pipe sus ขนาดประมาณ ๑”x 

๑.๒t แผนชั้นใชสแตนเลสแผน

หนา (เกรด ๓๐๔ ๒B) พับขึ้น

รูปพรอมเสริมคานรับแรง มี

คอกกันตกสูงประมาณ ๓๐๐ 

มิลลิเมตร ลอ PU ๕” (ลอเปน 

๒, ลอตาย ๒) จาํนวน  ๒ คัน 

- จัดซ้ือรถเขน็สแตนเลสชั้น

เดียว แบบมีคอกลอม ขนาด 

W๖๐๐ x L๑๐๐๐ x H

๙๕๐ มิลลิเมตรโครงสราง

หลัก pipe sus ขนาด

ประมาณ ๑”x ๑.๒t แผน

ชั้นใชสแตนเลสแผนหนา 

(เกรด ๓๐๔ ๒B) พับขึ้นรูป

พรอมเสริมคานรับแรง มีคอก

กันตกสูงประมาณ  

๓๐๐ มิลลิเมตร ลอ PU ๕” 

(ลอเปน ๒, ลอตาย ๒) จํานวน  

๒ คัน    

คันละ ๙,๐๐๐ บาท 

๙๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือโตะทาํงานผูบริหาร 

พรอมตูขางโตะขนาดไมนอยกวา 

๑๖๐ ซม. ท็อปดวยกระจก

นิรภัยกันรอยขีดขวน  

จํานวน ๑ ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๘,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

จัดซ้ือโตะทํางานผูบริหาร 

พรอมตูขางโตะขนาดไมนอยกวา 

๑๖๐ ซม. ท็อปดวยกระจก

นิรภัยกันรอยขีดขวน  

- จัดซ้ือโตะทาํงานผูบริหาร 

พรอมตูขางโตะขนาดไมนอย

กวา ๑๖๐ ซม. ท็อปดวย

กระจกนิรภยักันรอยขีดขวน  

จํานวน ๑ ชุด 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     จํานวน ๑ ชุด  

๑๐๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทีย ู 

จํานวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๔๓,๔๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter)  ขนาด ๒๔,๐๐๐  

บีทียู จาํนวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทีย ู 

จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๐๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 

๔๘,๐๐๐ บีทีย ู 

จํานวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๗๑,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter)  ขนาด ๔๘,๐๐๐  

บีทียู จาํนวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 

๔๘,๐๐๐ บีทีย ู 

จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๐๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือรถเขน็สแตนเลสชั้นเดียว  

แบบมีคอกลอม ขนาด W๖๐๐ 

x L๑๐๐๐ x H๙๕๐ มิลลิเมตร

โครงสรางหลัก pipe sus ขนาด

ประมาณ ๑”x ๑.๒t แผนชั้น

ใชสแตนเลสแผนหนา (เกรด ๓๐๔ 

๒B) พับขึ้นรูปพรอมเสริมคานรับ

แรง มีคอกกันตกสูงประมาณ  

๓๐๐ มิลลิเมตร ลอ PU ๕”  

(ลอเปน ๒, ลอตาย ๒)  

จํานวน  ๒ คัน    

คันละ ๙,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๘,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

จัดซ้ือรถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว 

แบบมีคอกลอม ขนาด W๖๐๐ 

x L๑๐๐๐ x H๙๕๐ มิลลิเมตร

โครงสรางหลัก pipe sus 

ขนาดประมาณ ๑”x ๑.๒t 

แผนชั้นใชสแตนเลสแผนหนา 

(เกรด ๓๐๔ ๒B) พับขึ้นรูป

พรอมเสริมคานรับแรง มีคอก

กันตกสูงประมาณ ๓๐๐ 

มิลลิเมตร ลอ PU ๕” (ลอเปน 

๒, ลอตาย ๒) จาํนวน  ๒ คัน    

- จัดซ้ือรถเขน็สแตนเลสชั้น

เดียว แบบมีคอกลอม ขนาด 

W๖๐๐ x L๑๐๐๐ x H

๙๕๐ มิลลิเมตรโครงสราง

หลัก pipe sus ขนาด

ประมาณ ๑”x ๑.๒t แผน

ชั้นใชสแตนเลสแผนหนา 

(เกรด ๓๐๔ ๒B) พับขึ้นรูป

พรอมเสริมคานรับแรง มีคอก

กันตกสูงประมาณ  

๓๐๐ มิลลิเมตร ลอ PU ๕”  

(ลอเปน ๒, ลอตาย ๒)  

จํานวน  ๒ คัน    

คันละ ๙,๐๐๐ บาท 

๑๐๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือบอรดประชาสัมพันธ  

ขนาดประมาณ ๑๒๐ x ๒๔๐ ซม. 

พรอมขาต้ังและหลังคา ๑ ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง ๗๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

จัดซ้ือบอรดประชาสัมพันธ 

ขนาดประมาณ ๑๒๐  

x ๒๔๐ ซม. พรอมขาต้ังและ

หลังคา ๑ ชุด 

- จัดซ้ือบอรดประชาสัมพันธ  

ขนาดประมาณ ๑๒๐ x ๒๔๐ 

ซม. พรอมขาต้ังและหลังคา 

๑ ชุด 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

๑๐๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือตูเหล็ก ๔ ล้ินชัก  

จํานวน ๓ ตู   ตูละ ๗,๙๐๐ บาท 

(งานผลประโยชน,  

งานแผนที่ภาษ ีฯ) 

รายไดจัดเก็บเอง ๒๓,๗๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

จัดซ้ือตูเหล็ก ๔ ล้ินชัก  

จํานวน ๓ ตู 

- จัดซ้ือตูเหล็ก ๔ ล้ินชัก  

จํานวน ๓ ตู   ตูละ ๗,๙๐๐ 

บาท (งานผลประโยชน,  

งานแผนที่ภาษ ีฯ) 

๑๐๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือตูเหล็ก ๒ บาน  

จํานวน ๒ ตู ตูละ ๕,๕๐๐ บาท 

(งานผลประโยชน) 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๑,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

จัดซ้ือตูเหล็ก ๒ บาน จาํนวน  

๒ ตู 

- จัดซ้ือตูเหล็ก ๒ บาน  

จํานวน ๒ ตู ตูละ ๕,๕๐๐ 

บาท (งานผลประโยชน) 

๑๐๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานกังาน 

- จัดซ้ือเครือ่งปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน  

(ระบบ Inverter)  

ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู  

จํานวน ๑ เครื่อง 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๕,๔๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน  

(ระบบ Inverter) ขนาด 

๓๖,๐๐๐ บีทีย ู 

จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน  

(ระบบ Inverter)  

ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทีย ู 

จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๐๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือโตะรับประทานอาหาร

พรอมมานั่งสแตนเลส  

มีรายละเอียดดังนี ้

- โตะ ขนาด ๑๘๐ x ๗๕ x ๗๕ 

ซม. 

- มานั่ง ขนาด ๑๘๐x๓๐x๔๕ 

ซม. 

- วัสดุทําจากสเตนเลส เกรด 

๓๐๔  

- หนาโตะและมานั่ง สแตนเลส หนา 

๑.๒ มิลลิเมตร มีคานรับใตโตะและ

มานั่ง 

- ขาโตะและมานั่ง ทอกลมส

แตนเลส ขนาด  ๑๑/๒ นิว้ หนา 

๑.๐ มิลลิเมตร 

- คานคํ้าโตะและมานั่ง ทอ

กลมสแตนเลส ขนาด ๑ นิ้ว 

หนา ๑.๐ ม. 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๔๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือโตะรับประทานอาหาร

พรอมมานั่งสแตนเลส  

มีรายละเอียดดังนี ้

- โตะ ขนาด ๑๘๐ x ๗๕ x ๗๕ 

ซม. 

- มานั่ง ขนาด ๑๘๐x๓๐x๔๕ 

ซม. 

- วัสดุทําจากสเตนเลส เกรด 

๓๐๔  

- หนาโตะและมานั่ง สแตนเลส 

หนา ๑.๒ มิลลิเมตร มีคานรับใต

โตะและมานั่ง 

- ขาโตะและมานั่ง ทอกลมส

แตนเลส ขนาด  ๑๑/๒ นิว้ หนา 

๑.๐ มิลลิเมตร 

- คานคํ้าโตะและมานั่ง ทอ 

- จัดซ้ือโตะรับประทาน

อาหารพรอมมานั่งสแตน

เลส  

มีรายละเอียดดังนี ้

- โตะ ขนาด ๑๘๐ x ๗๕ x 

๗๕ ซม. 

- มานั่ง ขนาด ๑๘๐x๓๐x

๔๕ ซม. 

- วัสดุทําจากสเตนเลส เกรด 

๓๐๔  

- หนาโตะและมานั่ง สแตนเลส 

หนา ๑.๒ มิลลิเมตร มีคานรับ

ใตโตะและมานั่ง 

- ขาโตะและมานั่ง ทอกลมส

แตนเลส ขนาด  ๑๑/๒ นิว้ 

หนา ๑.๐ มิลลิเมตร 

- คานคํ้าโตะและมานั่ง ทอ

กลมสแตนเลส ขนาด ๑ นิ้ว 

หนา ๑.๐ ม. 

- ขาใสจุกพลาสติกดําสวมใน 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

  - ขาใสจุกพลาสติกดําสวมใน 

จํานวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๓๔,๕๐๐ 

บาท 

(โรงเรียนเทศบาล ๑ บางครุ 

อุปการราษฎร) 

  กลมสแตนเลส ขนาด ๑ นิ้ว 

หนา ๑.๐ ม. 

- ขาใสจุกพลาสติกดําสวมใน 

จํานวน ๑๐ ชุด 

จํานวน ๑๐ ชุด ชุดละ 

๓๔,๕๐๐ บาท 

(โรงเรียนเทศบาล ๑ บางครุ 

อุปการราษฎร) 

๑๐๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  

แบบใชกระดาษธรรมดา  

สงเอกสารไดคร้ังละ ๒๐ แผน  

จํานวน ๑ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๘,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การใหบริการประชาชน  

  และอํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

-  จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใช

กระดาษธรรมดา สงเอกสาร 

   ไดคร้ังละ ๒๐ แผน จํานวน 

๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  

แบบใชกระดาษธรรมดา  

สงเอกสารไดคร้ังละ ๒๐ 

แผน จํานวน ๑ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

๑๐๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter)  ขนาด ๒๔,๐๐๐  

บีทียู จาํนวน ๒ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๔๓,๔๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๘๖,๘๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter)  ขนาด ๒๔,๐๐๐  

บีทียู  จํานวน ๒ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทีย ูจํานวน ๒ 

เคร่ือง เคร่ืองละ ๔๓,๔๐๐ 

บาท 

๑๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 

ชนิด ๒ บานประตู  

ภายในม ี๓ แผนชั้น  

จํานวน ๓ ตู 

(ราคาตูละ ๕,๕๐๐ บาท) 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๖,๕๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

-  จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 

ชนิด ๒ บานประตู ภายในม ี๓ 

แผนชั้น จํานวน ๓ ตู 

- จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 

ชนิด ๒ บานประตู  

ภายในม ี๓ แผนชั้น  

จํานวน ๓ ตู 

(ราคาตูละ ๕,๕๐๐ บาท) 

๑๑๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเกาอี้ทํางานแบบเบาะ

หนัง มีพนักพิงสูง มีทาวแขน ๒ 

ขาง และลอเล่ือน ปรับระดับสูง

ตํ่าได จํานวน ๒ ตัว  

ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อการปฏบิัติงานคลองตัว

มากขึ้นและมปีระสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเกาอี้ทํางานแบบเบาะ

หนัง มีพนักพิงสูง มีทาวแขน ๒ 

ขาง และลอเล่ือน ปรับระดับสูง

ตํ่าได จํานวน ๒ ตัว 

- จัดซ้ือเกาอี้ทํางานแบบ

เบาะหนัง มีพนกัพิงสูง มี

ทาวแขน ๒ ขาง และ

ลอเล่ือน ปรับระดับสูงตํ่าได 

จํานวน ๒ ตัว  

ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท 

๑๑๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา  

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 
รายไดจัดเก็บเอง ๔๓,๔๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน  
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

 การเมืองการบริหาร   - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทีย ู

จํานวน ๑ เคร่ือง 

  - เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter)  ขนาด ๒๔,๐๐๐  

บีทียู จาํนวน ๑ เคร่ือง 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทีย ู

จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๑๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

สํานักงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter)  ขนาด ๔๘,๐๐๐  

บีทียู จาํนวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๗๑,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน แบบแขวน (ระบบ 

Inverter)  ขนาด ๔๘,๐๐๐  

บีทียู จาํนวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกสวน แบบแขวน 

(ระบบ Inverter)  ขนาด 

๔๘,๐๐๐ บีทีย ูจํานวน  

๑ เคร่ือง 

๑๑๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ 

ยานพาหนะและขนสง 

- จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล ๖ ลอ  

ขนาด ๔ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมตํ่ากวา ๔,๐๐๐ ซีซี  

จํานวน ๑ คัน 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๓๗๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอ และ

เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงาน มีความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

- จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล ๖ ลอ 

ขนาด ๔ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมตํ่ากวา ๔,๐๐๐ ซีซี จํานวน  

๑ คัน 

- จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล ๖ ลอ  

ขนาด ๔ ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบ 

ไมตํ่ากวา ๔,๐๐๐ ซีซี  

จํานวน ๑ คัน 

๑๑๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ 

ยานพาหนะและขนสง 

- จัดซ้ือรถบรรทุกยอยกิ่งไม  

เปนรถยนตบรรทุก ชนิด ๖ ลอ  

มีแรงมาไมตํ่ากวา ๑๕๐ แรงมา 

มีถังบรรจุกิ่งไม ไมนอยกวา ๔.๕ 

ลบม. มีอุปกรณฟนเฟอง ติดต้ัง

สําหรับยอยกิ่งไมทํางานดวย

ระบบไฮโดรลิค  จํานวน ๑ คัน 

รายไดจัดเก็บเอง ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอ และ

เหมาะสมตอการปฏิบติังาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงาน มีความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

-  จัดซ้ือรถบรรทุกยอยกิ่งไม 

เปนรถยนตบรรทุก ชนิด  

๖ ลอ มีแรงมาไมตํ่ากวา ๑๕๐ 

แรงมา มีถังบรรจุกิ่งไม ไมนอย

กวา ๔.๕ ลบม. มอีุปกรณ

ฟนเฟอง ติดต้ังสําหรับยอยกิ่ง

ไมทํางานดวยระบบไฮโดรลิค   

จํานวน ๑ คัน 

- จัดซ้ือรถบรรทุกยอยกิ่งไม  

เปนรถยนตบรรทุก ชนิด ๖ 

ลอ มีแรงมาไมตํ่ากวา ๑๕๐ 

แรงมา มีถังบรรจุกิ่งไม ไม

นอยกวา ๔.๕ ลบม. มี

อุปกรณฟนเฟอง ติดต้ัง

สําหรับยอยกิ่งไมทํางานดวย

ระบบไฮโดรลิค  จํานวน ๑ 

คัน 

๑๑๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ 

ยานพาหนะและขนสง 

- จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา ขนาด

ความจุไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ลิตร 

เปนรถยนตบรรทุกชนิด ๖ ลอ  

รายไดจัดเก็บเอง ๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอ และ

เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงาน มีความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

- จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา ขนาด

ความจุไมนอยกวา ๔,๐๐๐ 

ลิตร เปนรถยนตบรรทุก

ชนิด ๖ ลอ มกีําลังแรงมา 

ไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา  
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

  มีกําลังแรงมา ไมนอยกวา ๑๕๐ 

แรงมา ติดต้ังถังบรรจุน้ําขนาดไม

ตํ่ากวา ๔,๐๐๐ ลิตร พรอมปม

น้ําและระบบสูบ  

- สงน้ําครบชุด จํานวน ๑ คัน 

  - จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา ขนาด

ความจุไมนอยกวา ๔,๐๐๐ 

ลิตร เปนรถยนตบรรทุกชนิด ๖ 

ลอ มีกําลังแรงมา ไมนอยกวา 

๑๕๐ แรงมา ติดต้ังถังบรรจุน้ํา

ขนาดไมตํ่ากวา ๔,๐๐๐ ลิตร 

พรอมปมน้ําและระบบสูบ  

- สงน้ําครบชุด จํานวน ๑ คัน 

ติดต้ังถังบรรจุน้ําขนาดไมตํ่า

กวา ๔,๐๐๐ ลิตร พรอมปม

น้ําและระบบสูบ - สงน้ํา

ครบชุด จํานวน ๑ คัน 

๑๑๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

การเกษตร 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้าํแบบหอยโขง 

เคร่ืองยนตเบนซิน ขนาดไมตํ่า

กวา ๗ แรงมา สูบน้ําไดไมตํ่า

กวา ๑,๐๐๐ ลิตร/นาท ีจํานวน 

๒ เคร่ืองเคร่ืองละ ๒๒,๕๐๐ 

บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๔๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้าํแบบหอยโขง 

เคร่ืองยนตเบนซิน ขนาดไมตํ่า

กวา ๗ แรงมา สูบน้ําไดไมตํ่า

กวา ๑,๐๐๐ ลิตร/นาท ีจํานวน 

๒ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้าํแบบหอย

โขง เคร่ืองยนตเบนซิน 

ขนาดไมตํ่ากวา ๗ แรงมา 

สูบน้ําไดไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ 

ลิตร/นาที จํานวน ๒ เคร่ือง

เคร่ืองละ ๒๒,๕๐๐ บาท 

๑๑๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

การเกษตร 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้าํแบบหอยโขง 

มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 

ไมตํ่ากวา ๔๕๐ ลิตร/นาท ี  

ใชไฟ ๒๒๐V จํานวน ๒ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๑๑,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๒๒,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้าํแบบหอยโขง 

มอเตอรไฟฟา สูบน้ําไดไมตํ่า

กวา ๔๕๐ ลิตร/นาท ี ใชไฟ 

๒๒๐V จํานวน ๒ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้าํแบบหอย

โขง มอเตอรไฟฟา สูบน้าํได 

ไมตํ่ากวา ๔๕๐ ลิตร/นาท ี  

ใชไฟ ๒๒๐V จํานวน ๒ 

เคร่ือง เคร่ืองละ ๑๑,๐๐๐ 

บาท 

๑๑๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

การเกษตร 

- จัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ  

ขนาดไมตํ่ากวา ๓๐๐ วัตต  

จํานวน ๒ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๗,๕๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด

ไมตํ่ากวา ๓๐๐ วัตต  

จํานวน ๒ เคร่ือง 

- จัดซ้ือปมน้ําอัตโนมัติ  

ขนาดไมตํ่ากวา ๓๐๐ วัตต  

จํานวน ๒ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๗,๕๐๐ บาท 

๑๒๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

การเกษตร 

- จัดซ้ือประติมากรรมน้ําพ ุ

พรอมอุปกรณตกแตง  

(ตามรายการของเทศบาล) 

ประกอบดวย 

๑. ติดต้ังปูนปนประกอบน้าํพ ุ

พรอมฐานและทุนลอย 

๒.ปมน้ํา 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอ และ

เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

- จัดซ้ือประติมากรรมน้ําพ ุ

  พรอมอปุกรณตกแตง  

(ตามรายการของเทศบาล) 

ประกอบดวย 

๑. ติดต้ังปูนปนประกอบนํ้าพ ุ

พรอมฐานและทุนลอย 

๒.ปมน้ํา 

- จัดซ้ือประติมากรรมน้ําพ ุ

พรอมอุปกรณตกแตง  

(ตามรายการของเทศบาล) 

ประกอบดวย 

๑. ติดต้ังปูนปนประกอบ

น้ําพ ุ

พรอมฐานและทุนลอย 

๒.ปมน้ํา 

๓.ติดต้ังตูควบคุมระบบ 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

  ๓.ติดต้ังตูควบคุมระบบไฟฟา

อัตโนมัติ 

๔. เดินระบบไฟฟาจากตูควบคุม

ไปยังระบบน้ําพ ุ

  ๓.ติดต้ังตูควบคุมระบบไฟฟา

อัตโนมัติ 

๔. เดินระบบไฟฟาจาก

ตูควบคุมไปยังระบบน้ําพ ุ

ไฟฟาอัตโนมัติ 

๔. เดินระบบไฟฟาจาก

ตูควบคุมไปยังระบบน้ําพ ุ

๑๒๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภณัฑกอสราง 

- จัดซ้ือรถเข็นขนาดเล็ก 

บรรทุกเขงขยะ จํานวน 4๐ คัน  
คันละ  2,500 บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหการปฏบิัติงาน แกไข

ปญหาใหประชาชนมีความ

รวดเร็วและทั่วถึง 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- จัดซ้ือรถเข็นขนาดเล็กบรรทุก

เขงขยะ จํานวน 4๐ คัน 

- จัดซ้ือรถเข็นขนาดเล็ก 

บรรทุกเขงขยะ จํานวน 4๐ 
คัน คันละ  2,500 บาท 

๑๒๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑกอสราง 

- จัดซ้ือรถเข็นสองลอ  

จํานวน ๒ คัน 

คันละ ๒,๕๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือรถเข็นสองลอ จาํนวน 

๒ คัน 

- จัดซ้ือรถเข็นสองลอ  

จํานวน ๒ คัน 

คันละ ๒,๕๐๐ บาท 

๑๒๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑกอสราง 

- จัดซ้ือรถเข็นสามลอ  

(โครงเหล็ก) จํานวน ๒ คัน  

คันละ ๓,๕๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๗,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือรถเข็นสามลอ (โครง

เหล็ก) จํานวน ๒ คัน 

- จัดซ้ือรถเข็นสามลอ  

(โครงเหล็ก) จํานวน ๒ คัน  

คันละ ๓,๕๐๐ บาท 

๑๒๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑกอสราง 

- จัดซ้ือปมลมไฟฟา ขนาดไมตํ่า

กวา ๑ แรงมา ไฟฟา ๒๒๐V 

ความจุไมตํ่ากวา ๙๐ ลิตร 

จํานวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๒๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือปมลมไฟฟา ขนาดไม

ตํ่ากวา ๑ แรงมา  

ไฟฟา ๒๒๐V ความจุไมตํ่ากวา 

๙๐ ลิตร จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือปมลมไฟฟา ขนาด

ไมตํ่ากวา ๑ แรงมา ไฟฟา 

๒๒๐V ความจุไมตํ่ากวา ๙๐ 

ลิตร จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๒๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑกอสราง 

- จัดซ้ือปนยิงตะปูลม พรอม

ตะปู ขนาด ๑ นิว้, ๑๑/๒ นิ้ว 

และ ๒ นิว้ จํานวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๔,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือปนยิงตะปูลม พรอม

ตะปู ขนาด ๑ นิว้, ๑๑/๒ นิ้ว 

และ ๒ นิว้ จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือปนยิงตะปูลม พรอม

ตะปู ขนาด ๑ นิว้, ๑๑/๒ นิ้ว 

และ ๒ นิว้  

จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๒๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑกอสราง 

- จัดซ้ือปนยิง MAX ลม  

พรอมลูก MAX จาํนวน ๑ ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง ๒,๕๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ 

- จัดซ้ือปนยิง MAX ลม  

พรอมลูก MAX  

จํานวน ๑ ชุด 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๓๔ 

 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือปนยิง MAX ลม พรอม

ลูก MAX จํานวน ๑ ชุด 

 

๑๒๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

- จัดซ้ือตูลําโพง ชนิดมีหูจับ

พรอมลอลาก ขนาด ๑๕ นิว้ ๒ 

ทาง มีแอมปขยายในตัว มีชอง

เสียบ USB พรอมไมคลอย ๑ 

ชุด สามารถเลือกใชไดทั้งไฟฟา 

หรือแบตเตอร่ี จาํนวน ๒ ตู  

ตูละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือตูลําโพง ชนิดมีหูจับ

พรอมลอลาก ขนาด ๑๕ นิว้ ๒ 

ทาง มีแอมปขยายในตัว มีชอง

เสียบ USB พรอมไมคลอย ๑ 

ชุด สามารถเลือกใชไดทั้งไฟฟา 

หรือแบตเตอร่ี จํานวน  ๒  ตู 

- จัดซ้ือตูลําโพง ชนิดมีหูจับ

พรอมลอลาก ขนาด ๑๕ นิว้ 

๒ ทาง มีแอมปขยายในตัว 

มีชองเสียบ USB พรอมไมค

ลอย ๑ ชุด สามารถเลือกใช

ไดทั้งไฟฟา หรือแบตเตอร่ี 

จํานวน ๒ ตู  

ตูละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๒๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

- จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียง

ภาครับ ระบบ UHF – FM 

เพิ่มเติม โดยใชรวมกับชุดเดิม 

พรอมติดต้ัง ตามที่เทศบาล

กําหนด จํานวน ๒๑ ชุด  

ชุดละ ๘๐,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๖๘๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียง

ภาครับ ระบบ UHF – FM 

เพิ่มเติม โดยใชรวมกับชุดเดิม 

พรอมติดต้ัง ตามที่เทศบาล

กําหนด จํานวน ๒๑ ชุด 

- จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียง

ภาครับ ระบบ UHF – FM 

เพิ่มเติม โดยใชรวมกับชุด

เดิม พรอมติดต้ัง ตามที่

เทศบาลกําหนด  

จํานวน ๒๑ ชุด  

ชุดละ ๘๐,๐๐๐ บาท 

๑๒๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

- จัดซ้ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟา ๔.๙ H 

ขนาดแรงดันไฟฟา ๕๐ Hz 

กําลังไฟฟา ๒.๒ Kva  

เคร่ืองยนต ๔ จังหวะ 

๔.๙ HP จาํนวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๘,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟา  

๔.๙ H ขนาดแรงดันไฟฟา ๕๐ 

Hz กําลังไฟฟา ๒.๒ Kva 

เคร่ืองยนต ๔ จังหวะ ๔.๙ HP  

จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟา  

๔.๙ H ขนาดแรงดันไฟฟา  

๕๐ Hz กาํลังไฟฟา ๒.๒  

Kva เคร่ืองยนต ๔ จังหวะ 

๔.๙ HP จาํนวน ๑ เคร่ือง 

๑๓๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโฆษณา 

และเผยแพร 

- จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล ความละเอยีดไมตํ่ากวา 

๒๔ ลานพกิเซล พรอมอุปกรณ 

คุณลักษณะและรายละเอยีด

เปนไปตามขอกําหนดทาง

เทศบาล 

จํานวน ๑ ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง ๙๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม

ตํ่ากวา ๒๔ ลานพกิเซล พรอม

อุปกรณ คุณลักษณะและ

รายละเอียดเปนไปตาม

ขอกําหนดทางเทศบาล 

- จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไมตํ่ากวา ๒๔ ลานพิกเซล 

พรอมอุปกรณ คุณลักษณะ

และรายละเอยีดเปนไปตาม

ขอกําหนดทางเทศบาล 

 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๓๕ 

 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     จํานวน ๑ ชุด  

๑๓๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโฆษณา 

และเผยแพร 

- จัดซ้ือเลนสซูม AF-S สําหรับ

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

ยี่หอ Nikon ระยะโฟกัส ๑๖ - 

๘๐ มิลลิเมตร f/๒.๘ - ๔ มี

ระบบปองกันภาพส่ันไหว VR 

จํานวน ๑ ตัว 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเลนสซูม AF-S สําหรับ

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

ยี่หอ Nikon ระยะโฟกัส ๑๖ - 

๘๐ มิลลิเมตร f/๒.๘ - ๔ มี

ระบบปองกันภาพส่ันไหว VR  

จํานวน ๑ ตัว 

- จัดซ้ือเลนสซูม AF-S 

สําหรับกลองถายภาพนิ่ง

ระบบดิจิตอล ยี่หอ Nikon 

ระยะโฟกัส ๑๖ - ๘๐ 

มิลลิเมตร f/๒.๘ - ๔ มี

ระบบปองกันภาพส่ันไหว 

VR จํานวน ๑ ตัว 

๑๓๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโฆษณา 

และเผยแพร 

- จัดซ้ือเคร่ืองแม็กกาโฟน (โทร

โขง) แบบมือถือ ขนาดไมนอย

กวา ๑๐ วัตต จํานวน ๒ ตัว ตัว

ละ ๔,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๘,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองแม็กกาโฟน (โทร

โขง) แบบมือถอื  

ขนาดไมนอยกวา ๑๐ วัตต 

จํานวน ๒ ตัว 

- จัดซ้ือเคร่ืองแม็กกาโฟน 

(โทรโขง) แบบมือถือ ขนาด

ไมนอยกวา ๑๐ วัตต จํานวน 

๒ ตัว ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท 

๑๓๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโฆษณา 

และเผยแพร 

- จัดซ้ือเคร่ืองแม็กกาโฟน (โทร

โขง) แบบมือถือ ขนาดไมนอย

กวา ๑๐ วัตต จํานวน ๓ ตัว ตัว

ละ ๔,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๒,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองแม็กกาโฟน  

(โทรโขง) แบบมือถอื  

ขนาดไมนอยกวา ๑๐ วัตต 

จํานวน ๓ ตัว 

- จัดซ้ือเคร่ืองแม็กกาโฟน 

(โทรโขง) แบบมือถือ ขนาด

ไมนอยกวา ๑๐ วัตต จํานวน 

๓ ตัว ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท 

๑๓๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

วิทยาศาสตร 

หรือการแพทย 

- จัดซ้ือเคร่ืองชวยหายใจ  

ชนิดอัดอากาศ (SCBA)  

พรอมอุปกรณครบชุด 

คุณลักษณะและรายละเอยีด

เปนไปตามขอกาํหนดของ

เทศบาล จาํนวน ๑๐ ชดุ   

ชุดละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(งานปองกัน ฯ) 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว สามารถสนองตอบ 

การแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองชวยหายใจ ชนิด

อัดอากาศ (SCBA)  

พรอมอุปกรณครบชุด 

คุณลักษณะและรายละเอยีด

เปนไปตามขอกาํหนดของ

เทศบาล จาํนวน ๑๐ ชดุ   

- จัดซ้ือเคร่ืองชวยหายใจ  

ชนิดอัดอากาศ (SCBA)  

พรอมอุปกรณครบชุด 

คุณลักษณะและ

รายละเอียดเปนไปตาม

ขอกาํหนดของเทศบาล 

จํานวน ๑๐ ชุด   

ชุดละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(งานปองกัน ฯ) 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

๑๓๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

วิทยาศาสตร 

หรือการแพทย 

- จัดซ้ือเคร่ืองตรวจระดับ 

คลอเลสเตอรอลไตรกลีเซอรไรด 

ในเลือด จํานวน ๑ เคร่ือง   

(ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท) 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมปีระสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองตรวจระดับ 

คลอเลสเตอรอลไตรกลีเซอร

ไรดในเลือด จํานวน ๑ เคร่ือง   

(ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท) 

- จัดซ้ือเคร่ืองตรวจระดับ 

คลอเลสเตอรอลไตรกลีเซอร

ไรดในเลือด จํานวน ๑ 

เคร่ือง   

(ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท) 

๑๓๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโรงงาน 

- จัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟาแรงดัน ๒๒๐

V ขนาดไมตํ่ากวา ๒๐๐ แอมป 

พรอมอุปกรณเชื่อมครบชุด 

จํานวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๒๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟาแรงดัน 

๒๒๐V ขนาดไมตํ่ากวา ๒๐๐ 

แอมป พรอมอุปกรณเชื่อมครบ

ชุด จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟาแรงดัน 

๒๒๐V ขนาดไมตํ่ากวา ๒๐๐ 

แอมปพรอมอปุกรณเชื่อมครบ

ชุด จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๓๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโรงงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ  

ขนาด ๔ นิว้  จํานวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๕๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 

ขนาด ๔ นิว้   

จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือ

ถือ ขนาด ๔ นิ้ว  จาํนวน ๑ 

เคร่ือง 

๑๓๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโรงงาน 

- จัดชื้อเล่ือยวงเดือนไฟฟา  

แบบมือถือ ขนาด ๘ นิว้   

จํานวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๕,๖๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดชื้อเล่ือยวงเดือนไฟฟา แบบ

มือถือ ขนาด ๘ นิ้ว   

 จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดชื้อเล่ือยวงเดือนไฟฟา  

แบบมือถือ ขนาด ๘ นิว้   

จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๓๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโรงงาน 

- จัดซ้ือสวานไขควงไรสาย ๒๖ 

โวลต พรอมอุปกรณไขควงครบ

ชุด จํานวน ๑ ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง ๕,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมปีระสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือสวานไขควงไรสาย ๒๖ 

โวลต พรอมอุปกรณ 

 ไขควงครบชุด จํานวน ๑ ชุด 

- จัดซ้ือสวานไขควงไรสาย 

๒๖ โวลต พรอมอุปกรณไข

ควงครบชุด จํานวน ๑ ชุด 

๑๔๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโรงงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อม MMA  

ระบบ Converter แรงดันไฟ 

๒๒๐ Volt กําลังไฟ ๗ KVA   

รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อม MMA  

ระบบ Converter แรงดันไฟ 

๒๒๐ Volt กําลังไฟ ๗ KVA  

จํานวน ๑ เคร่ือง 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

  จํานวน ๑ เคร่ือง   - จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อม MMA 

ระบบ Converter แรงดันไฟ 

๒๒๐ Volt กําลังไฟ ๗ KVA  

จํานวน ๑ เคร่ือง 

 

๑๔๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑโรงงาน 

- จัดซ้ือชุดตัดและเกจวัดแรงดัน 

ชนิดหัวฉีด สามารถตัดชิ้นงานได

หนา ๓๐๐ มม.  พรอมระบบกัน

ไฟยอน 

จํานวน ๑ ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือชุดตัดและเกจวัดแรงดัน 

ชนิดหัวฉีด สามารถตัดชิ้นงานได

หนา ๓๐๐ มม.  พรอมระบบกัน

ไฟยอน จาํนวน ๑ ชุด 

- จัดซ้ือชุดตัดและเกจวัด

แรงดัน 

ชนิดหัวฉีด สามารถตัดชิ้นงาน

ไดหนา ๓๐๐ มม.  พรอม

ระบบกันไฟยอน 

จํานวน ๑ ชุด 

๑๔๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑเคร่ือง

ดับเพลิง 

- จัดซ้ือชุดผจญเพลิง  

คุณลักษณะและรายละเอยีด

เปนไปตามขอกําหนดของ

เทศบาล จํานวน ๑๐ ชุด  

ชุดละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

(งานปองกัน ฯ) 

รายไดจัดเก็บเอง ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว สามารถสนองตอบ 

การแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือชุดผจญเพลิง 

คุณลักษณะและรายละเอยีด

เปนไปตามขอกําหนดของ

เทศบาล จํานวน ๑๐ ชุด  

- จัดซ้ือชุดผจญเพลิง  

คุณลักษณะและ

รายละเอียดเปนไปตาม

ขอกําหนดของเทศบาล 

จํานวน ๑๐ ชุด  

ชุดละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

(งานปองกัน ฯ) 

๑๔๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑเคร่ือง

ดับเพลิง 

- จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง แบบดาม

ปน คุณลักษณะและ

รายละเอียดเปนไป 

ตามขอกาํหนดของเทศบาล 

จํานวน ๒ หวั  

หัวละ ๔๕,๐๐๐ บาท 

(งานปองกัน ฯ) 

รายไดจัดเก็บเอง ๙๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว สามารถสนองตอบ 

การแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง แบบ

ดามปน คุณลักษณะและ

รายละเอียดเปนไปตาม

ขอกําหนดของเทศบาล 

จํานวน ๒ หวั 

- จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิง  

แบบดามปน คุณลักษณะ

และรายละเอยีดเปนไป 

ตามขอกาํหนดของเทศบาล 

จํานวน ๒ หวั  

หัวละ ๔๕,๐๐๐ บาท 

(งานปองกัน ฯ) 

๑๔๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑเคร่ือง

ดับเพลิง 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบทุน

ลอยชนิดดับเพลิง พรอม

อุปกรณครบชุด คุณลักษณะ

และรายละเอยีดเปนไปตาม 

รายไดจัดเก็บเอง ๙๐๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว สามารถสนองตอบ 

การแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว  

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบทุน

ลอยชนิดดับเพลิง พรอม

อุปกรณครบชุด คุณลักษณะ

และรายละเอยีดเปนไปตาม

ขอกําหนดของเทศบาล  

จํานวน ๓ เคร่ือง   
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

  ขอกําหนดของเทศบาล  

จํานวน ๓ เคร่ือง   

เคร่ืองละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

(งานปองกัน ฯ) 

  และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบทุน

ลอยชนิดดับเพลิง พรอม

อุปกรณครบชุด คุณลักษณะ

และรายละเอยีดเปนไปตาม

ขอกําหนดของเทศบาล จาํนวน 

๓ เคร่ือง   

เคร่ืองละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

(งานปองกัน ฯ) 

๑๔๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑเคร่ือง

ดับเพลิง 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา แบบทุน

ลอย ชนิดลําเลียงน้ํา พรอม

อุปกรณครบชุด คุณลักษณะ

และรายละเอยีดเปนไปตาม

ขอกําหนดของเทศบาล จาํนวน 

๓ เคร่ือง เคร่ืองละ ๓๒๐,๐๐๐ 

บาท (งานปองกัน ฯ) 

รายไดจัดเก็บเอง ๙๖๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว สามารถสนองตอบ 

การแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา แบบทุน

ลอย ชนิดลําเลียงน้ํา พรอม

อุปกรณครบชุด คุณลักษณะ

และรายละเอยีดเปนไปตาม

ขอกําหนดของเทศบาล จาํนวน 

๓ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา แบบ

ทุนลอย ชนิดลําเลียงน้ํา 

พรอมอุปกรณครบชุด 

คุณลักษณะและ

รายละเอียดเปนไปตาม

ขอกําหนดของเทศบาล 

จํานวน ๓ เคร่ือง เคร่ืองละ 

๓๒๐,๐๐๐ บาท (งาน

ปองกัน ฯ) 

๑๔๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมอืงการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑเคร่ือง

ดับเพลิง 

- จัดซ้ือชุดดูดน้ํายาโฟม 

(Foam  Eductor) คุณลักษณะ 

และรายละเอยีดเปนไปตา

ขอกําหนดของเทศบาล  

จํานวน ๒ เคร่ือง 

เคร่ืองละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๘๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว สามารถสนองตอบ 

การแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือชุดดูดน้ํายาโฟม 

(Foam  Eductor) 

คุณลักษณะและรายละเอยีด

เปนไปตาขอกําหนดของ

เทศบาล จํานวน ๒ เคร่ือง 

- จัดซ้ือชุดดูดน้ํายาโฟม 

(Foam  Eductor) 

คุณลักษณะ 

และรายละเอยีดเปนไปตา

ขอกําหนดของเทศบาล  

จํานวน ๒ เคร่ือง 

เคร่ืองละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

๑๔๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑสํารวจ 

- จัดซ้ือลอวัดระยะทาง สามารถ 

วัดระยะทางไดถึง ๑๐ กม.  

เสนผานศูนยกลางของวงลอ  

มีขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร ระบบ

แสดงระยะทางสามารถเซ็ตศูนย

ได ๒ ตําแหนง คือ สวนบนของ

ดามจับและที่มิเตอร จํานวน  

๑ ชุด (งานแผนที่ภาษ ีฯ) 

รายไดจัดเก็บเอง ๘,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ

คลองตัว และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือลอวัดระยะทาง สามารถ

วัดระยะทางไดถึง ๑๐ กม.  

เสนผานศูนยกลางของวงลอ  

มีขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร ระบบ

แสดงระยะทางสามารถเซ็ต 

- จัดซ้ือลอวัดระยะทาง 

สามารถวัดระยะทางไดถึง 

๑๐ กม. เสนผานศูนยกลาง

ของวงลอ มีขนาด ๓๐๐ 

มิลลิเมตร ระบบแสดง

ระยะทางสามารถเซ็ตศูนย

ได ๒ ตําแหนง คือ สวนบน

ของดามจับและที่มิเตอร 

จํานวน ๑ ชุด (งานแผนที่ภาษี ฯ) 
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 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

     ศูนยได ๒ ตําแหนง คือ สวนบน

ของดามจับและที่มิเตอร 

จํานวน ๑ ชดุ 

 

๑๔๘. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร  

สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  

จํานวน ๑ เคร่ือง 

รายไดจัดเก็บเอง ๓,๒๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร 

สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  

จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร  

สําหรับงานเก็บเอกสาร

ทั่วไป จํานวน ๑ เคร่ือง 

๑๔๙. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๒  

พรอมอุปกรณครบชุด รวมทั้ง

โตะคอมพิวเตอรยาวประมาณ 

๑.๒๐ เมตร พรอมเกาอี ้ 

จํานวน ๑ ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๓,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผลแบบ 

ที่ ๒ พรอมอุปกรณครบชุด 

รวมทั้งโตะคอมพิวเตอร 

ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร 

พรอมเกาอี ้จํานวน ๑ ชุด 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผลแบบ

ที่ ๒ พรอมอุปกรณครบชุด 

รวมทั้งโตะคอมพิวเตอรยาว

ประมาณ ๑.๒๐ เมตร 

พรอมเกาอี ้จํานวน ๑ ชุด 

๑๕๐. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุกสําหรับงานประมวลผล 

จํานวน ๑ ชุด 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๗,๘๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุกสําหรับงานประมวลผล 

จํานวน ๑ ชุด 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุกสําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน ๑ ชุด 

๑๕๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือจอแสดงภาพ  

ขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิว้  

จํานวน ๒ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๔,๐๐๐ บาท 

รายไดจัดเก็บเอง ๘,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือจอแสดงภาพ ขนาดไม

นอยกวา ๒๑.๕ นิว้  

จํานวน ๒ เคร่ือง 

- จัดซ้ือจอแสดงภาพ  

ขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิว้  

จํานวน ๒ เคร่ือง  

เคร่ืองละ ๔,๐๐๐ บาท 

๑๕๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๒๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน  

พรอมอุปกรณครบชุด  



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๐ 

 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

  สําหรับงานสํานักงาน  

พรอมอุปกรณครบชุด  

รวมทั้งโตะคอมพิวเตอร  

ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร  

พรอมเกาอี ้จํานวน ๓ ชุด  

ชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท  

(งานผลประโยชน , งานการเงิน) 

  - เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน  

พรอมอุปกรณครบชุด รวมทั้ง

โตะคอมพิวเตอร ยาวประมาณ 

๑.๒๐ เมตร พรอมเกาอี ้

จํานวน ๓ ชุด 

รวมทั้งโตะคอมพิวเตอร  

ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร  

พรอมเกาอี ้จํานวน ๓ ชุด  

ชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท  

(งานผลประโยชน , งาน

การเงิน) 

๑๕๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ 

Multifunction LED สี  

จํานวน ๒ เคร่ือง   

เคร่ืองละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(งานพัสดุ, งานการเงิน) 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ 

Multifunction LED สี  

จํานวน ๒ เคร่ือง   

- จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ 

Multifunction LED สี  

จํานวน ๒ เคร่ือง   

เคร่ืองละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(งานพัสดุ, งานการเงิน) 

๑๕๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ LED ขาวดํา  

ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หนา/

นาที) จํานวน ๑ เคร่ือง  

(งานการเงิน) 

รายไดจัดเก็บเอง ๘,๙๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ LED ขาว

ดํา ชนิด Network แบบที่ ๑ 

(๒๘ หนา/นาที) จาํนวน ๑ 

เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ LED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบ

ที่ ๑ (๒๘ หนา/นาที)  

จํานวน ๑ เคร่ือง  

(งานการเงิน) 

๑๕๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร  

สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  

จํานวน ๑ เคร่ือง 

(งานการเงิน) 

รายไดจัดเก็บเอง ๓,๒๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร 

สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  

จํานวน ๑ เคร่ือง 

- จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร  

สําหรับงานเก็บเอกสาร

ทั่วไป จํานวน ๑ เคร่ือง 

(งานการเงิน) 

๑๕๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการพัฒนา

การเมืองการบริหาร   

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน พรอม

อุปกรณครบชุด รวมทั้งโตะ

คอมพิวเตอร ยาวประมาณ  

๑.๒๐ เมตร พรอมเกาอี ้ 

จํานวน ๒ ชุด  

รายไดจัดเก็บเอง ๘๐,๐๐๐ 

 

- เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอและ

อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหการปฏบิัติงานคลองตัว

และมีประสิทธภิาพ 

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน พรอม

อุปกรณครบชุด รวมทั้งโตะ  

- จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน พรอม

อุปกรณครบชุด รวมทั้งโตะ

คอมพิวเตอร ยาวประมาณ  

๑.๒๐ เมตร พรอมเกาอี ้ 

จํานวน ๒ ชุด  

(ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท) 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๑ 

 ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

  (ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท)   

คอมพิวเตอร ยาวประมาณ  

๑.๒๐ เมตร พรอมเกาอี ้

จํานวน ๒ ชุด 

 

 

รวม  ต้ังงบประมาณ ๕ ยุทธศาสตร ๑๕๖ โครงการ ๔๒๔,๘๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท 

หมายเหตุ :ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ วันจันทรท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
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การใชจายงบประมาณ 

เทศบาลเมืองลัดหลวง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

รวม ๔๙ โครงการ จํานวนเงิน ๒๙๕,๓๔๙,๓๙๗.๒๐ บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน ๓๒ โครงการ จํานวนเงิน ๑๓๐,๔๘๐,๓๙๗.๒๐ 

บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๑๗ ๑๖๔,๘๖๙,๐๐๐.๐๐ - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต การศึกษา  

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐ ๑๒๘,๒๐๕,๕๔๕.๐๕ ๒๐ ๑๒๘,๒๐๕,๕๔๕.๐๕ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๒ ๒๙,๓๕๐.๐๐ ๒ ๒๙,๓๕๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจดัระเบียบชุมชน / สังคม 

การรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง 
๓ ๘๗๘,๕๘๐.๐๐ ๓ ๘๗๘,๕๘๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร ๗ ๑,๓๖๖,๙๒๒.๑๕ ๗ ๑,๓๖๖,๙๒๒.๑๕ 

รวม ๔๙ ๒๙๕,๓๔๙,๓๙๗.๒๐ ๓๒ ๑๓๐,๔๘๐,๓๙๗.๒๐ 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณเทศบาลเมืองลดัหลวง ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังน้ี 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
งบตามขอบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน  

ค.ส.ล. ริมสองฝงคลองครุ จาก

โครงการเดิม ถึง ถนนสุขสวัสด์ิ 

๗๐ ซอย ๗ (ดิเรก) หมูที่ ๑๒  

ตําบลบางครุ 

๓๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนน

สุขสวัสด์ิ ซอย ๔๓ หมูที ่๕  

ตําบลบางครุ 

๕๓๔,๐๐๐.๐๐ ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางคันกันน้ําหลัง

แนวเขื่อนเดิม (โดยใชเสาเข็มดิน

ซีเมนต) บริเวณปากคลองบางจาก 

ตําบลบางจาก 

๑๘,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ 

 

๐.๐๐ 

 

๒,๔๐๗,๐๐๐.๐๐ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ริม

สองฝงคลองบางจาก จากถนนสุข

สวัสด์ิ ๗๘ ซอย ๖ (สะพานปลา) 

ไปทางถนนสุขสวัสด์ิ ๗๘ ซอย ๒๐ 

(สะพานขางแฟลตสยาม) ตําบล

บางจาก 

๖๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางซอมแซมการ

ร่ัวซึมและเสริมความมั่นคงแข็งแรง 

ของ ประตูระบายน้ําคลองลัด

หลวง หมูที่ ๓ ตําบลบางพึ่ง 

๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองตายวง 

ตําบลบางจาก 
๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองตายวง (หลัง

สนามไดรฟกอลฟ) ตําบลบางจาก 
๔๒๗,๐๐๐.๐๐ ๔๒๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองหลอดลาว 

ตําบลบางจาก 
๗๐๓,๐๐๐.๐๐ ๗๐๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองหลอดหลวง 

ตําบลบางจาก 
๗๓๓,๐๐๐.๐๐ ๗๓๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองทาเกวยีน 

ตําบลบางจาก 
๓,๒๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๗๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองครุ ชวงที่ ๑ 

ตําบลบางครุ 
๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองครุ ชวงตอ

คลองตาปอด ตําบลบางครุ 
๙๕๑,๐๐๐.๐๐ ๙๕๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองเพลง ตําบล

บางพึ่ง 
๙๒๘,๐๐๐.๐๐ ๙๒๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๔ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
งบตามขอบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

๑๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองบางพึ่ง 

ตําบลบางพึ่ง 
๓๗๑,๐๐๐.๐๐ ๓๗๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองแขก ตําบล

บางพึ่ง 
๙๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลองบางพึ่งชวงแยก

จากคลองเพลง ขางโรงเรียนพลอย 

ตําบลบางพึ่ง 

๑๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกคลองลัดหลวง 

จากบริเวณแยกคลองเพลง ถึง 

บริเวณประตูระบายน้าํ แมน้าํ

เจาพระยา ตําบลบางพึ่ง 

๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๖,๕๐๐.๐๐ ๒๐๖,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ 

๑๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการเปดบานวิชาการการ

แสดงผลงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๔,๖๗๙.๘๘ ๗๔,๖๗๙.๘๘ ๗๕,๓๒๐.๑๒ 

๒๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 
๔,๘๖๙,๔๐๐.๐๐ ๔,๑๙๙,๐๐๕.๐๐ ๔,๑๙๙,๐๐๕.๐๐ ๖๗๐,๓๙๕.๐๐ 

๒๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙๑,๙๗๐.๐๐ ๙๙๑,๙๗๐.๐๐ ๘,๐๓๐.๐๐ 

๒๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติด

และปองกันโรคเอดสในกลุมเส่ียง 
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๒๐๐.๐๐ ๒๗,๒๐๐.๐๐ ๓๒,๘๐๐.๐๐ 

๒๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการยกระดับมาตรฐาน

ทางดานสุขาภิบาลอาหาร 
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๘๕๐.๐๐ ๖,๘๕๐.๐๐ ๕๓,๑๕๐.๐๐ 

๒๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

บริการเชิงรุกสูชุมชน 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๑๒๗.๐๐ ๙๐,๑๒๗.๐๐ ๒๐๙,๘๗๓.๐๐ 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๕ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
งบตามขอบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

๒๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข 

๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๖๐๐.๐๐ ๗๒,๖๐๐.๐๐ ๗๖๗,๔๐๐.๐๐ 

๒๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผูสูงอายุและทัศนศึกษา 
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗๓,๗๗๕.๐๐ ๙๗๓,๗๗๕.๐๐ ๓,๐๒๖,๒๒๕.๐๐ 

๒๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการสงเคราะหผูประสบ

ปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 
๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๙,๐๐๐.๐๐ ๑๐๙,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๙๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการดนตรีนันทนาการตานภยั

ยาเสพติด 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๕๗.๑๒ ๒,๑๕๗.๑๒ ๙๗,๘๔๒.๘๘ 

๒๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการออกกาํลังกายตานภยัยา

เสพติด 
๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๓,๒๒๔.๐๘ ๑๕๓,๒๒๔.๐๘ ๑๙๖,๗๗๕.๙๒ 

๓๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๗,๑๖๔.๘๙ ๑๖๗,๑๖๔.๘๙ ๑๓๒,๘๓๕.๑๑ 

๓๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๘๒๕.๑๔ ๑๗,๘๒๕.๑๔ ๑๒,๑๗๔.๘๖ 

๓๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  โครงการเงินอุดหนุนกอสรางฌา

ปนสถาน วัดครุใน ตําบลบางครุ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๕๔๔,๖๓๔.๔๔ ๙,๕๔๔,๖๓๔.๔๔ ๕,๔๕๕,๓๖๕.๕๖ 

๓๓. สงเสริมคุณภาพชีวิต  เงินใหทุนการศึกษา สําหรับเด็ก

นักเรียน นักศึกษาและ

ผูดอยโอกาส 

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๓๕,๒๒๐.๐๐ ๑,๖๓๕,๒๒๐.๐๐ ๑,๘๖๔,๗๘๐.๐๐ 

๓๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๒๓,๗๑๒.๕๐ ๑,๖๒๓,๗๑๒.๕๐ ๒๖,๒๘๗.๕๐ 

๓๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต  
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ ๙๙,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ ๙๓,๐๐๗,๐๐๐.๐๐ ๙๓,๐๐๗,๐๐๐.๐๐ ๖,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๖ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
งบตามขอบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

 การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
     

๓๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๕๔๖,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๕๔๖,๔๐๐.๐๐ ๒,๒๕๓,๖๐๐.๐๐ 

๓๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๘๕๒,๐๐๐.๐๐ ๗๕๖,๕๐๐.๐๐ ๗๕๖,๕๐๐.๐๐ ๙๕,๕๐๐.๐๐ 

๓๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ

จัดการขยะ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๖๐๐.๐๐ ๒๔,๖๐๐.๐๐ ๓๕,๔๐๐.๐๐ 

๓๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนาผูประกอบการ

อุตสาหกรรม 
๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๗๕๐.๐๐ ๔,๗๕๐.๐๐ ๔๕,๒๕๐.๐๐ 

๔๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดระเบียบชุมชน / 

สังคม การรักษาความสงบ

เรียบรอย และความมั่นคง 

โครงการอบรมอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐๖,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ 

๔๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดระเบียบชุมชน / 

สังคม การรักษาความสงบ

เรียบรอย และความมั่นคง 

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๕,๓๘๐.๐๐ ๔๖๕,๓๘๐.๐๐ ๓๔,๖๒๐.๐๐ 

๔๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดระเบียบชุมชน / 

สังคม การรักษาความสงบ

เรียบรอย และความมั่นคง 

โครงการประชุมสัมมนา อปพร. 

ประจําเดือน 
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ ๒๒,๘๐๐.๐๐ 

๔๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร 

รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี

การ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗๒,๔๕๙.๖๖ ๘๗๒,๔๕๙.๖๖ ๑,๑๒๗,๕๔๐.๓๔ 

๔๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร 

โครงการทําความสะอาดคร้ังใหญ 

(Big Cleaning Day) 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๙.๕๒ ๓๕๙.๕๒ ๙๙,๖๔๐.๔๘ 

๔๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ ๙๘๐.๐๐ ๔๙,๐๒๐.๐๐ 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๗ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
งบตามขอบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

๔๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ

จัดเก็บรายไดและปลูกจิตสํานกึให

ประชาชนมาชําระภาษีเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๒,๒๔๗.๒๕ ๑๗๒,๒๔๗.๒๕ ๒๗,๗๕๒.๗๕ 

๔๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร 

โครงการพัฒนาการจัดทําแผน

ชุมชน 
๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๓๑๕.๓๑ ๓๗,๓๑๕.๓๑ ๔๒,๖๘๔.๖๙ 

๔๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร 

โครงการเทศบาลพบ

คณะกรรมการชุมชนและหรือ

ประชาชน 

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๓๘๐.๔๑ 

 

๒๗,๓๘๐.๔๑ 

 

๗,๖๑๙.๕๙ 

๔๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การพัฒนาการเมือง 

การบริหาร 

โครงการพัฒนาศักยภาพองคกร

สตรีในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๖,๑๘๐.๐๐ 

 

๒๕๖,๑๘๐.๐๐ 

 

๒๔๓,๘๒๐.๐๐ 

หมายเหตุ : ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมนิผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ วันจันทรท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (eplan-app08) 171.99.159.147 : 86DE12DBD1B33E2548467DF5242ACC4F 

(dla.go.th) 28/12/2563) 

 

แผนภูม ิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน / เทศบัญญัติ /กอหน้ีผูกพัน, ลงนามในสญัญา /มีการเบิกจายเงินแลว     

 

 
 

 

 

 

http://e-plan.dla.go.th/report5/c01Report.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%B5%D2%C1%C3%D0%E0%BA%D5%C2%BA%A1%C3%D0%B7%C3%C7%A7%C1%CB%D2%B4%E4%B7%C2+%C7%E8%D2%B4%E9%C7%C2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%B7%D3%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%A2%CD%A7%CD%A7%A4%EC%A1%C3%BB%A1%A4%C3%CD%A7%CA%E8%C7%B9%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9&provinceCode=11&amphurCode=1104&orgId=40&reportType=html&yy=63
http://e-plan.dla.go.th/report5/c01Report.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%B5%D2%C1%C3%D0%E0%BA%D5%C2%BA%A1%C3%D0%B7%C3%C7%A7%C1%CB%D2%B4%E4%B7%C2+%C7%E8%D2%B4%E9%C7%C2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%B7%D3%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%A2%CD%A7%CD%A7%A4%EC%A1%C3%BB%A1%A4%C3%CD%A7%CA%E8%C7%B9%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9&provinceCode=11&amphurCode=1104&orgId=40&reportType=html&yy=63


ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๘ 

ผลการดําเนินงาน 

           เพ่ือใหการบริหารงานเกิดผลเปนรูปธรรม ตามปรัชญาการบริหาร และคําแถลงนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งเปนนโยบาย                

ท่ีมีการคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน และตองการใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากผลการดําเนินงานตามท่ีไดวางไวในแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาในดานตางๆ โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 
 

 

 (๑)  นโยบายดานการปรับปรุงภูมิทัศน 

(๑.๑)  พัฒนาถนนสายหลัก ถนนสายรอง ซอยยอยตางๆ รวมถึงสะพาน ทางเทาท่ีไดมาตรฐานเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด สวยงาม 

 (๑.๒)  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณคลอง ลํารางสาธารณะ ใหเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด สวยงาม ไมเปนแหลงมลพิษ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๔๙ 

(๒)  นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

  (๒.๑)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

   โดยพัฒนาองคความรู กระบวนการจัดการเรยีนการสอนสื่อการเรยีนการสอน อาคารสถานท่ี พัฒนาศักยภาพและคณุภาพชีวิตของบุคลากร 

   ทางการศึกษา 

          (๒.๒)  สงเสรมิการทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนา อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน และภมูิปญญาทองถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๕๐ 

 

(๓)  นโยบายดานความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 

 (๓.๑)  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนโดยการจดัเตรียมสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และบริการสาธารณะท่ี

จําเปน เชน ระบบไฟฟาแสงสวาง นํ้าประปา โทรคมนาคมตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการข้ันพ้ืนฐานไดอยางท่ัวถึงมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

      (๓.๒)  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สรางวินัยดานจราจร โดยเนนการมสีวนรวมของสมาชิกในชุมชนในการเฝาระวังและดูแลชุมชน 

โดยจดัฝกอบรมเปนอาสาสมัครตางๆ เชน อปพร. อส.ตร. ฯลฯ ประสานความรวมมือจากกรรมการชุมชนฝายปกครอง และสถานีตาํรวจ  

 (๓.๓)  สงเสริมใหมีระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสังคมอุตสาหกรรม โดยเนนการมีสวน

รวมของทุกฝายใหใชเทคนิคและเครื่องมือท่ีทันสมัยและความสามารถดานบรหิารจดัการ 

(๓.๔)  จัดวางระบบเฝาระวังชุมชน โดยการติดตั้งกลองวงจรปดในเขตชุมชนตางๆ ใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการ 

      เฝาระวังและปองปรามมิจฉาชีพไมใหเขามากอเหตุรายในเขตเทศบาล  

 (๓.๕)  สนับสนุนและสงเสรมิการแกไขปญหาการจราจรอยางเปนระบบ 

 

 (๔)  นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ 

๔.๑  สนับสนุนการสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดแกผูวางงาน กลุมสตร ีแมบาน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส โดยการ 

จัดฝกอบรมและสงเสรมิอาชีพ 

๔.๒  สงเสรมิกลุมอาชีพ เชน รานเสรมิสวย รานดอกไม ฯลฯ ใหมีทักษะ เพ่ิมความชํานาญและความเช่ียวชาญในอาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๕๑ 

๔.๓  สงเสรมิและจัดใหมีถนนคนเดิน หรือตลาดนัดชุมชน เพ่ือเปนแหลงใหประชาชนไดเลือกซื้อสินคาราคาถูกจากผูผลิต และ

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  และเปนแหลงจําหนายสินคาของชุมชน 

 

เน่ืองจากในปงบประมาณท่ีผานมา เกิดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ โครงการตางๆ ท่ีไดกําหนดไวใน

แผนงานตามนโยบายดานน้ี จึงจําเปนตองงดการดําเนินการโครงการตางๆ ดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการลดความเสีย่งในการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-๑๙ 

 

 (๕)  นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

 ๕.๑  สงเสรมิสุขภาพและการปองกันโรค โดยประสานการทํางานรวมกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต

เทศบาล และกลุม อสม. สงเสริมใหประชาชนพ่ึงตนเองในดานสุขภาพ เนนการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง แทนการรักษาพยาบาล เพ่ือการบรรลุ .

สุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน 

๕.๒ จดัใหมสีถานท่ีพักผอน ลานกีฬา สวนสาธารณะ สําหรับออกกําลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๕๒ 

 

(๖)  นโยบายดานสิ่งแวดลอมและมลพิษ 

 ๖.๑ ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในเขตอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือลดปญหามลพิษ 

 ๖.๒ ปรับปรุงสภาพแหลงนํ้า แมนํ้า คูคลอง และลํารางสาธารณะตางๆ ในเขตเทศบาลใหมีความสะอาด ลดปญหามลพิษ และ

ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนระเบียบ เรียบรอย สวยงาม  

 ๖.๓ มุงเนนสงเสริมใหประชาชนคดัแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ ซึ่งเปนการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

มาใชบริหารจดัการดานสิ่งแวดลอม 

 ๖.๔ สรางจิตสํานึกแกประชาชนใหความสําคัญในคณุคาทรัพยากร รูรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๕๓ 

 

 (๗)  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 

 ๗.๑ สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการดูแลสิทธิ อยางท่ัวถึงเปนธรรมและรวดเร็ว  

 ๗.๒  สงเสรมิกระบวนการมสีวนรวมของชุมชน ในการจัดการดานเศรษฐกิจของชุมชนโดยเนนการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง โดย

นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                       เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๕๔ 

 

 (๘)  นโยบายดานการบริหาร 

 ๘.๑ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาโดยใหประชาชนทุกภาคสวน เชน ตัวแทนประชาชน กรรมการชุมชน กลุมผูสูงอายุ 

อสม. อปพร. อสตร. กลุมสตรีแมบาน กลุมพอคา-แมคา กลุมวินมอเตอรไซต กลุมผูประกอบการอาหาร  ตัวแทนจากวัด-มสัยิดตางๆ ตวัแทน

จากหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ เขามามสีวนรวมในการคิดคนหาปญหา สาเหตุ และเสนอแนวทางในการแกไขปญหา โดยแตงตั้ง

เปนคณะทํางานรวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในเทศบาล เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาใหตรงสาเหตุและวางแผนพัฒนา 

ไดตรงตามความตองการของประชาชนอยางจริงจัง 

 ๘.๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสาํนึกดานบริการ โดยยึดคณุธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพ  

 ๘.๓ ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เนนคุณธรรม นําเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมาใชใหครอบคลุม

การบริหารทุกดาน เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานและกอใหเกิดความประทับใจแกผูมาใชบริการ โดยยึดหลักผลประโยชนของประชาชนเปน

เปาหมาย 

 ๘.๔ สงเสริมและพัฒนากิจการดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ใหประชาชนทราบถึงบทบาทภาระหนาท่ีของเทศบาล   

   อยางรวดเร็ว และถูกตอง ทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




