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องค์การบริหารส่วนจังหวดัสระบุรี

























































































































รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย 6 หมู่ที่ 2,5 และ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย 6 หมู่ที่ 2,5,6 และ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

หมู่ที่ 9 ต.หินซ้อน  อ. แก่งคอย จ.สระบุรี หมู่ที่ 9 ต.หินซ้อน  อ. แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี กว้าง 6 ม. ยาว 1,260 ม.ไม่มีไหล่ทาง 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 230 ลําดับที่ 14

กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง รายจ่ายปี 2562

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 7,560 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.751198 E 101.482266 ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จุดเริ่มต้น N 14.751231 E 101.048189 จุดสิ้นสุด N 14.750428 E 101.036490

จุดสิ้นสุด N 14.750499 E 101.036991 จํานวนเงิน 2,708,000.-บาท

จํานวนเงิน 3,276,000.-บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0007 ขยายไหล่ทางถนนลาดยาง สบ.ถ1-0007 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.หินซ้อน  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ต.หินซ้อน  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 298 ลําดับที่ 7

กว้าง 6 ม. ยาว 17,028 ม. ไม่มีไหล่ทาง ขยายไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 15,380 ม. รายจ่ายปี 2562

หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่น้อยกว่า 102,168 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่น้อยกว่า 30,760 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จํานวนเงิน 72,000,000.-บาท จุดเริ่มต้น N 14.690415 E 101.018546

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2563 จุดสิ้นสุด N 14.782983 E 101.045934

 จํานวนเงิน 13,540,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0012 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0012 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านหนองน้ําส้ม-บ้านโคกแค สายบ้านหนองน้ําส้ม-บ้านโคกแค เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.หนองโรง  ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี บริเวณ ต.หนองโรง  อ.หนองแค จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 300 ลําดับที่ 12

กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.ไหล่ทางข้างละ 1 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 4,700 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. รายจ่ายปี 2562

 หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง  หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 32,900 ตร.ม. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ตามแบบ อบจ.สบ. ตามแบบ อบจ.สบ.

จํานวนเงิน 8,278,000.-บาท จุดเริ่มต้น N 14.306475 E 100.887402

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2563 จุดสิ้นสุด N 14.287772 E 100.848015

จํานวนเงิน 14,000,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 4 ถึง ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กว้าง 6 ม. ยาว 1,600 ม.ไม่มีไหล่ทาง สายที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 711 ม.ไม่มีไหล่ทาง 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 249 ลําดับที่ 48

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง รายจ่ายปี 2562

ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่น้อยกว่า 4,266 ตร.ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

จุดเริ่มต้น N 14.839973 E 101.160814 สายที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 452 ม.ไม่มีไหล่ทาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จุดสิ้นสุด N 14.833708 E 101.172594 หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง สายที่ 1 สายที่ 2

จํานวนเงิน 2,665,000.-บาท ไม่น้อยกว่า 2,712 ตร.ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดเริ่มต้น N 14.860538 จุดเริ่มต้น N 14.860346

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ลาดยางรวม 6,978 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.155985 E 101.153458

 จํานวนเงิน 2,864,000.-บาท จุดสิ้นสุด N 14.866499 จุดสิ้นสุด N 14.861899

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 E 101.155447 E 101.150371
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 248 ลําดับที่ 47

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็น คสล.ไม่น้อยกว่า รายจ่ายปี 2562

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 535 ม. 5,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดเริ่มต้น N 14.74587 E 101.11666 ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า 5,675 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.73859 E 101.11813  

ตามแบบ อบจ.สบ. จํานวนเงิน 3,053,000.-บาท

ช่วงที่ 1 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

จุดเริ่มต้น N 14.763410 E 101.109446

จุดสิ้นสุด N 14.764574 E 101.104730

ช่วงที่ 2

จุดเริ่มต้น N 14.768708 E 101.090638

จุดสิ้นสุด N 14.769714 E 101.805963

จํานวนเงิน 2,617,000.-บาท  

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากพื้นที่ ต.หนองโดน 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายจากพื้นที่ หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 ต.หนองโดน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.ดอนทอง หมู่ที่ 5 เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมต่อพื้นที่ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3 ต.ดอนทอง ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 286 ลําดับที่ 121

อ.หนองโดน จ.สระบุรี กว้าง 5 ม. ยาว 3,970 ม.หนา 0.05 ม. รายจ่ายปี 2562

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 3,970 ม.หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่คสล. 19,850 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ไม่น้อยกว่า 19,850 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.684674 E 100.696700

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม.หนา 0.15 ม. จุดสิ้นสุด N 14.664914 E 100.667292

ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า จํานวนเงิน 10,780,000.-บาท

8,000 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

ช่วงที่ 1   

จุดเริ่มต้น N 14.664914 E 100.667292

จุดสิ้นสุด N 14.684674 E 100.696700

ช่วงที่ 2   

จุดเริ่มต้น N 14.681930 E 100.672052

จุดสิ้นสุด N 14.669350 E 100.671802

จํานวนเงิน 20,000,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 2  ต.หนองจรเข้ เชื่อม ต.โคกแย้ จากแยกหนองโสน เชื่อมต.โคกแย้-ต.หนองไข่น้ํา เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

อ.หนองแค จ.สระบุรี บริเวณ หมู่ที่ 3,2 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 270 ลําดับที่ 85

กว้าง 5 ม. ยาว 4,190 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,775 ม.ไม่มีไหล่ทาง รายจ่ายปี 2562

ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่น้อยกว่า 20,950 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. 8,875 ตร.ม. ชว่งที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 970 ม. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จํานวนเงิน 18,275,000.-บาท ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2563 ไม่น้อยกว่า 3,880 ตร.ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ 

คสล.รวม 12,755 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มต้น N 14.306689 E 100.887921

จุดสิ้นสุด N 14.324453 E 100.924884

 จํานวนเงิน 7,855,000.-บาท

 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านเขาสวอง-หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 สายบ้านเขาสวอง-หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมทาง ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมทาง 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 241 ลําดับที่ 34

ลัดไปเขต ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ลัดไปเขต ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รายจ่ายปี 2562

กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.หนา 0.05 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม.หนา 0.05 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่น้อยกวา่ 16,800 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จํานวนเงิน 7,577,000.-บาท จํานวนเงิน 7,577,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายแยกทางหลวงหมายเลข 3267 หมู่ที่ 2 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3267 หมู่ที่ 2 เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.บ้านหลวง ถึง หมู่ที่ 4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด ต.บ้านหลวง ถึง หมู่ที่ 4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 246 ลําดับที่ 43

จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บางนา อ.มหาราช จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บางนา อ.มหาราช รายจ่ายปี 2562

จ.พระนครศรีอยธุยา (ช่วงที่ 2) จ.พระนครศรีอยธุยา (ช่วงที่ 2) 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

กว้าง 6 ม. ยาว 3,440 ม.หนา 0.08 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 3,440 ม.หนา 0.08 ม. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 20,640 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่น้อยกว่า 20,640 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มต้น N 14.591592 E 100.591718 จุดเริ่มต้น N 14.591592 E 100.585183

จุดสิ้นสุด N 14.591718 E 100.585189 จุดสิ้นสุด N 14.591718 E 100.585189

จํานวนเงิน 12,660,000.-บาท จํานวนเงิน 13,120,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายคันคลอง บริเวณหมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 2 สายคันคลอง บริเวณหมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 2 เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อ ต.ดอนทอง 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 272 ลําดับที่ 87

กว้าง 6 ม. ยาว 3,100 ม.หนา 0.15 ม. อ.หนองโดน จ.สระบุรี รายจ่ายปี 2562

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือคิดเป็น กว้าง 5 ม. ยาว 3,210 ม.หนา 0.15 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 18,600 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ตามแบบ อบจ.สบ. คสล.ไม่น้อยกว่า 16,050 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มต้น N 14.629181 E 100.697787 จุดเริ่มต้น N 14.590234 E 100.647318

จุดสิ้นสุด N 14.638050 E 100.671420 จุดสิ้นสุด N 14.591456 E 100.670208

จํานวนเงิน 12,920,000.-บาท จํานวนเงิน 11,440,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

บริเวณสะพานขาว หมู่ที่ 8 บริเวณสายสะพานขาว ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ต.ตลาดน้อย อ.บ้าหมอ เชื่อมต่อ ต.ดอนทอง 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 274 ลําดับที่ 95

กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. อ.หนองโดน จ.สระบุรี รายจ่ายปี 2562

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือคิดเป็น กว้าง 5 ม. ยาว 2,860 ม.หนา 0.05 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ตามแบบ อบจ.สบ. 14,300 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จํานวนเงิน 3,500,000.-บาท จุดเริ่มต้น N 14.655089 E 100.702526

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2563 จุดสิ้นสุด N 14.661844 E 100.676842

จํานวนเงิน 6,544,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0047 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0047 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่หลิ่ว- สายบ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่หลิ่ว- เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ดงตะงาว  อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ต.ดงตะงาว  อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 314 ลําดับที่ 47

กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,796 ม.ไหล่ทางข้างละ 1 ม. รายจ่ายปี 2561

 หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง  หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

ไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 22,356 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.593537 E 100.626875 ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จํานวนเงิน 12,730,000.-บาท จุดสิ้นสุด N 14.622150 E 100.625810

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2564 จํานวนเงิน 13,067,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

หมู่ที่ 6-7 ต.หนองหมู หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง สายคลองบางกง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง เชื่อมต่อ เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 284 ลําดับที่ 115

กว้าง 5 ม. ยาว 2,105 ม. หนา 0.15 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 867 ม. หนา 0.15 ม. รายจ่ายปี 2562

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

 10,525 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.  5,202 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จํานวนเงิน 5,525,000.-บาท จุดเริ่มต้น N 14.18058 E 100.58273

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2563 จุดสิ้นสุด N 14.17523 E 100.85620

จํานวนเงิน 4,000,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0046 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0046 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านถ้ําเต่า-บ้านโคกดินแดง  ต.ท่าคล้อ - สายบ้านถ้ําเต่า-บ้านโคกดินแดง  บริเวณ ต.พุแค เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย-ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 313 ลําดับที่ 46

จ.สระบุรี กว้าง 6 ม. ยาว 2,430 ม.ไหล่ทางข้างละ 1 ม. รายจ่ายปี 2562

กว้าง 6 ม. ยาว 2,425 ม.ไหล่ทางข้างละ 1 ม.  หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

 หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 19,440 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ไม่น้อยกว่า 19,480 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.661044 E 100.965312  

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.651547 E 100.946713

จํานวนเงิน 12,662,000.-บาท จํานวนเงิน 12,000,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2564 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมเขต หมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ํา เชื่อมเขต หมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ํา 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 233 ลําดับที่ 20

บริเวณ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 บริเวณ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 รายจ่ายปี 2562

ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

กว้าง 5 ม. ยาว 6,800 ม.หนา 0.08 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 5,170 ม.หนา 0.05 ม. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง

ลาดยางไม่น้อยกว่า 40,800 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 25,850 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.403837 E 100.866241

จุดเริ่มต้น N 14.407581 E 100.868015 จุดสิ้นสุด N 14.361583 E 100.852045

จุดสิ้นสุด N 14.354454 E 100.858778 จํานวนเงิน 12,060,000.-บาท

จํานวนเงิน 20,560,000.-บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2563
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

16 ปรับปรุงถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านปึกสําโรง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองกรวด หมู่ที่ 5 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่ 5 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม.หนา 0.05 ม. 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 251 ลาํดับที่ 52

กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.หนา 0.05 ม. ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. รายจ่ายปี 2562

ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.หนา 0.05 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. รวมคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จํานวนเงิน 10,000,000.-บาท ช่วงที่ 1 

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2564 จุดเริ่มต้น N 14.779838 E 101.083063

จุดสิ้นสุด N 14.778575 E 101.090251

ช่วงที่ 2  

จุดเริ่มต้น N 14.777028 E 101.080565

จุดสิ้นสุด N 14.778394 E 101.080681

จํานวนเงิน 2,394,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2563
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

ถนนแสลงพันสายเก่า หมู่ที่ 4 ต.แสลงพัน สายบ้านแสลงพันสายเก่า หมู่ที่ 4 ต.แสลงพัน เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

อ.วังม่วง เชื่อม ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 251 ลําดับที่ 50

จ.สระบุรี กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม.หนา 0.05 ม. รายจ่ายปี 2562

กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. ไม่มีไหล่ทาง ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ไม่น้อยกว่า 19,200 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มต้น N 14.734123 E 101.084852 จุดเริ่มต้น N 14.734056 E 101.084900

จุดสิ้นสุด N 14.731521 E 101.110994 จุดสิ้นสุด N 14.731614 E 101.110623

จํานวนเงิน 12,000,000.-บาท จํานวนเงิน 9,792,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0016 ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

ม.2 เชื่อม ม.9 บ้านขอนชะโงก-บ้านหนองอุ่ม สบ.ถ1-0016 หมู่ที่ 9,10 และ หมู่ที่ 2 ต.คชสิทธิ์ เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.คชสิทธิ์-ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 302 ลําดับที่ 16

ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ยาว 1,000 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 932 ม.ไม่มีไหล่ทาง รายจ่ายปี 2562

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า หนา 0.15 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

8,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ช่วงที่ 2 กว้าง 1.50 ม. ยาว 28 ม.ไม่มีไหล่ทาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จํานวนเงิน 6,537,000.-บาท หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.  

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2564 รวมไม่น้อยกว่า 3,507.182 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จํานวนเงิน 9,953,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0031 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0031 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ สายบ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.หนองสรวง เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.วิหารแดง  อ.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 308 ลําดับที่ 31

ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,680 ม.ไม่มีไหล่ทาง รายจ่ายปี 2562

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

16,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่น้อยกว่า 16,080 ตร.ม. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จํานวนเงิน 12,780,000.-บาท ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 40 ม.ไม่มีไหล่ทาง  

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2564 หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มต้น N 14.349363 E 100.982176

จุดสิ้นสุด N 14.349922 E 100.955743

จํานวนเงิน 11,990,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านหนองเอี่ยว หมู่ที่ 6 เชื่อมหนองเอี่ยวใน สายหลังโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวเชื่อม ต.ซับสนุ่น เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่ 14 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ถึงบ้านหนองเอี่ยวใน หมู่ที่ 6,14 ต.ลําพญากลาง 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 241 ลําดับที่ 33

กว้าง 5 ม. ยาว 5,250 ม.หนา 0.05 ม. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รายจ่ายปี 2562

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 3,820 ม.หนา 0.05 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่น้อยกว่า 26,250 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

จุดเริ่มต้น N 14.907159 E 101.322112 ไม่น้อยกว่า 22,920 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดสิ้นสุด N 14.899152 E 101.297852 จุดเริ่มต้น N 14.899120 E 101.297854

จํานวนเงิน 9,053,000.-บาท จุดสิ้นสุด N 14.907319 E 101.322040

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 จํานวนเงิน 11,940,000.-บาท  

 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0040 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0040 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายบ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน สายบ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต.พุแค-ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.พุแค-ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 311 ลําดับที่ 40

จ.สระบุรี จ.สระบุรี รายจ่ายปี 2562

ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ยาว 2,500 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 2,700 ม.ไหล่ทางข้างละ 1 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

20,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่น้อยกว่า 21,600 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.  

จํานวนเงิน 15,640,000.-บาท จุดเริ่มต้น N 14.678247 E 100.943545

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2564 จุดสิ้นสุด N 14.698732 E 100.937015

จํานวนเงิน 13,088,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

สายคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3-5 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมบ้านเขานมนาง หมู่ที่ 5 ต.ลําพญากลาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 3,860 ม.หนา 0.15 ม. 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 241 ลําดับที่ 32

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไม่มีไหล่ทาง  รายจ่ายปี 2562  

กว้าง 5 ม. ยาว 5,250 ม.หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,030 ม.หนา 0.15 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ไม่น้อยกว่า 26,250 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. รวมไม่น้อยกว่า 29,340 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดเริ่มต้น N 14.876673 E 101.422147 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.900348 E 101.414612

จุดสิ้นสุด N 14.904160 E 101.410867 จุดสิ้นสุด N 14.906478 E 101.411291

จํานวนเงิน 13,120,000.-บาท ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.524993 E 101.254317

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 จุดสิ้นสุด N 14.530059 E 101.252012

จํานวนเงิน 18,650,000.-บาท  

 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมวางท่อระบายน้ํา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

บริเวณถนนเทศบาล 1 เชื่อมกับถนน เทศบาล 3 และปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมวางท่อระบายน้ํา เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนน 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 280 ลําดับที่ 105

ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนน คสล. สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก รายจ่ายปี 2562  

กว้าง 6 ม. ยาว 313 ม.ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. จ.สระบุรี 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 311 ม. ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

กว้าง 8 ม. ยาว 152 ม.ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 0.50 ม.1 ข้าง หนา  0.15 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,014 ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,555 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ํา ตามแบบ อบจ.สบ. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 128 ม.ไม่มีไหล่ทาง 

จํานวนเงิน 6,495,000.-บาท หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2564  490 ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพัก)

ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม.ไม่มีไหล่ทาง

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

 1,100 ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพัก)

ช่วงที่ 4 กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็น

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,244 ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพัก)

พร้อมวางท่อระบายน้ํา ชนิดท่อเหลี่ยม จํานวน

451 ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จํานวนเงิน 16,281,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

จุดเริ่มต้น N 14.652375 E 101.196256

จุดสิ้นสุด N 14.657256 E 101.199175
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