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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ " เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน  - การจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - 8,000,000 - - ปวงชนชาวไทย ประชาชนชาวไทยและ สน.ปลัดฯ
ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ทุกหมู่เหล่า บุคลากรในสังกัดได้แสดง
ศาสนา พระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2562 และ  - งานอัญเชิญตราสัญลักษณ์ ร่วมเฉลิมฉลอง ออกถึงความจงรักภักดีต่อ
และพระบรมวงศานุวงศ์ " แสดงความจงรักภักดีใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกียรติ สถาบันหลักของชาติเพื่อ

โอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง พุทธศักราช 2562 ประดิษฐาน ปกป้อง เทิดทูน เป็นการปกป้อง เทิดทูน
ดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย หรือประดับตามอาคารสถานที่ สถาบัน สํานึกใน สถาบันชาติ ศาสนา และ
ของรัฐบาล คําสั่งหรือข้อ ของหน่วยงาน พระมหากรุณา พระมหากษัตริย์
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย - ประดับธงตราสัญลักษณ์ ธิคุณและแสดง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน
จังหวัดสระบุรี ในกิจกรรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ออกถึงความ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เกี่ยวกับการปกป้อง เทิดทูน ธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย จงรักภักดีต่อ พุทธศักราช 2562 
สถาบันชาติ ศาสนา และ และพระนามาภิไธย ของ พระมหากษัติย์ เกิความรักความสามัคคี 
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรม ปรองดอง สมานฉันท์ 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก  - การประดับตกแต่ง ป้ายเฉลิม วงศานุวงศ์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ของคนในชาติ
และพระบรมวงศานุวงศ์ และอื่น ๆ การจัดทําโต๊ะหมู่บูชา

เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บรมราชาภิเษกฯ และอื่น ๆ
 - งานด้านการประชาสัมพันธ์งาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ตลอดจน
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีฯ
 - รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี
งานศาสนพิธี และงานพิธีอื่น ๆ
อันเกี่ยวกับสถาบันของชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการรองรับการยกเลิกอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ - 6,300     - - สน.ปลัดฯ
สําเนาเอกสารในกระบวนงาน (Smart Card Reader)  จํานวน 9 เครื่อง ๆ
ของส่วนราชการในสังกัด ละ  700  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วน  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
จังหวัดสระบุรี อเนกประสงค์ (Smart Card)  ตามมาตรฐาน

ISO/IEC 7816 ได้ 
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
 - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
แบบ USB ได้ 
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts ,
3 Volts และ 1.8 Volts  ได้เป็นอย่างน้อย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.08
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