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คํานํา 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน  เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ในกระบวนการที่นํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไปสูการปฏิบัติ  จึงจําเปนตองจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อทําใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดของขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ซึ่งระบุถึงชวงระยะเวลาปฏิบัติงานที่จะดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให
มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สะดวกตอการติดตามและประเมินผลมากยิ่งขึ้น 
 
  ในการจัดทําแผนการดําเนินงานในครั้งนี้ ตองขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย           
กับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทุกๆ ทาน    
ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการ
ดําเนินงานคงจะเปนประโยชน และเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานใหองคกร ตอไป 
 
 
        คณะผูจัดทํา  
          กองแผนและงบประมาณ  
              องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนํา  
 

ดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันให
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ 
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นพ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการ 
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ 
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา 
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยาง 
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการ 
สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรไีดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปซึ่งเปนแผนที่กําหนด
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 4 ป 
(2561–2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข
เพิ่มเติม  ฉบับที ่2 พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุดที ่มท 0810.2/ว0600 ลงวันที ่29 
มกราคม 2559  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที ่10 ตุลาคม 
2559 กําหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีจึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน 
“แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   

จุดมุงหมาย 
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีถือไดวามีความสําคัญ

ตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนอยางยิ่งในอันที่จะทําใหการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น และจะทําให
เกิดผลดีโดยรวมตอการพัฒนาในทุก ๆ ดาน 

ประกอบกับในการจัดทําแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
ประจําปงบประมาณที่ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ดังนั้น จึงทําใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณนั้น ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น และมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกบัหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตาม ประเมินผล เมื่อสิ้นปงบประมาณมีความเหมาะสมและมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น 
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แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารเพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแผนการดําเนินงานยังใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตามการดําเนินงาน การประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจงึมีแนวทางในการจดัทําดังนี้ 

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ  
(Action Plan) 

2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3. เปนการแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ

แสดงถึงการดําเนินงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงาน ที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ของ- 

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
การวางแผนการดําเนินงาน (Action Plans) เปนแผนงานซึ่งนําแผนการบริหาร  

(Administrative Plans) คือแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไป
ดําเนินการในภาคปฏิบัติ   กลาวคือ นํากิจกรรม/โครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีทุกกิจกรรม/
โครงการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่มีระยะเวลาแนนอน และกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดวยตนเอง 
(Self Assesment Report - SAR) มาใชในการติดตามการปฏิบัติ ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค  มีดังนี ้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางในการดําเนินงาน
ในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซํ้าซอนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง  ๆของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 

    3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

    3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด 
เงินสะสม เงินกู เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่น  ๆที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช 
งบประมาณ (ถามี) 

    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น  ๆที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะ
เกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงาน 

4. เพื่อใชในการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานตาง ๆ 
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2559 ขอ 26 และ ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี ้
  
ขั้นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมขอมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มาจัดทํารายละเอียดในการ
ดําเนินงาน  และไดรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม  จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่น เพื่อใช
เปนขอมูลในการประสานและจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด  ทั้งนี้เพื่อความเปนไปไดและ
ถูกตองในการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 2   จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
   หลังจากรวบรวมขอมูลโครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการ จริง  คณะกรรมการสนับสนุนการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนําขอมูลทั้งหมดมาแยก แผนงาน
ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี 
 ขั้นตอนที่ 3   การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
   หลังจากจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสร็จแลว  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระบุรี นํารางแผนฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีพิจารณา
รางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน    โดยใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และตอง
ปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
  ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก 
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น  ๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ 
ของผูบริหารทองถิ่น 

การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม 
ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น  ๆที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 
ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น  ๆ(โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม         
ฉบับที ่2,3,4,......) 
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รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาสี่ป โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน  
  สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย  

- บทนํา  
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

สวนที ่2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

      แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ 
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที ่
ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด 
หนวยงานรับผิดชอบ 

     การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร 
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ 
ทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ 
และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย 
การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด และการคิด
เปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
      แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที/่ 
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป 2561 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ        
จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สบ. 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สบ.                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                             
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สบ. 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารทองถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม  อบจ.สระบรีุ 

จดัทาํร่างแผนการดําเนนิงาน  

หนว่ยงานอื่น 

เสนอร่างแผนการดําเนนิงาน  

พิจารณาร่างแผนการดําเนนิงาน  

เสนอร่างแผนการดําเนนิงาน  

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเหน็ชอบ 

ประกาศใช้แผนการดาํเนินงาน 
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
   แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพราะแผนการดําเนินงานไดแสดงถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่มีหวงเวลาที่ชัดเจน  จึงใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานไดโดยสะดวกรวมถึงการ
ประเมินผลที่แมนยําตามขั้นตอน  และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  แตทั้งนี้ขั้นตอน กระบวนการตามแผนดังกลาว
จะมีความเปนไปไดนั้นก็ตอเมื่อมีปจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม  ที่สําคัญคือรายไดที่ไดรับการจัดสรรในแตละ
โครงการ / กิจกรรม  รวมถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ทําใหกระบวนงานเหลานั้นไมสามารถเปนไปตามแผนเชน  
จํานวนเงินรายไดไมเพียงพอ  สภาวการณที่ผันผวนของสังคมและการเมือง  ภาวะดินฟาอากาศที่ไมเอื้อตอการ
ดําเนินกิจกรรม  เปนตน โดยสรุป ไดดังนี้ 
  1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนํา แผนไปปฏิบัต ิมีความสะดวกและม ี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด 

สระบุร ี
6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม 

งบประมาณไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการที่ ของโครงการ จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 59 34.302         536,582,000        67.857           กองช่าง
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.581           100,000              0.013             กองช่าง

รวม 60 34.884        536,682,000       67.870          
2 ศ ส ์ ้ ส่ ส ิ ี ิ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ผด.01

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.163           2,300,000           0.291             กองช่าง
    2.2 แผนงานการศึกษา 51 29.651         35,376,339          4.474             กองการศึกษาฯ
    2.3 แผนงานสาธารณสุข 4 2.326           70,875,000          8.963             กองช่าง,กองแผนฯ
    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 2.907           2,000,000           0.253             สํานักปลัดฯ, กองแผนฯ
    2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 5 2.907           19,673,235          2.488             กองช่าง
    2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 5.233           6,598,200           0.834             กองการศึกษาฯ,กองแผนฯ
    2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 3.488           17,914,000          2.265             กองการศึกษาฯ,กองช่าง
    2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.581           9,000,000           1.138             กองช่าง
    2.9 แผนงานการเกษตร 6 3.488           13,862,000          1.753             กองช่าง
    2.10 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.581           1,999,900           0.253             กองช่าง
    2.11 แผนงานงบกลาง 1 0.581           4,000,000           0.506             กองคลัง

รวม 91 52.907        183,598,674       23.218          



 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการที่ ของโครงการ จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 3.488           19,304,000          2.441             กองช่าง,กองการศึกษาฯ

รวม 6 3.488          19,304,000         2.441            
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

4 1 ิ ั่ ไป 12 6 977 40 386 500 5 107 ศึ ํ ั ป ั    4.1 แผนงานบริหารทัวไป 12 6.977         40,386,500        5.107           กองการศึกษาฯ,สํานักปลัดฯ
กองช่าง,กองแผนฯ

    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.581           1,500,000           0.190             กองแผนฯ
    4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.163           9,280,000           1.174             กองช่าง

รวม 15 8.721          51,166,500         6.471            
รวมทั้งสิ้น 172 100.000       790,751,174       100.000        



 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการที่ ของโครงการ จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 60 34.884         536,682,000        67.870           กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 91 52.907         183,598,674        23.218           กองช่าง,กองแผนฯ,กองคลัง

สํานักปลัดฯ, กองการศึกษาฯ
 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี 6 3.488           19,304,000          2.441             กองช่าง,กองดารศึกษาฯ
ิปั ้ ิ่    และภูมิปัญญาท้องถิน

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 15 8.721           51,166,500          6.471             กองช่าง,กองแผนฯ

สํานักปลัดฯ, กองการศึกษาฯ

 
  

รวมทั้งสิ้น 172 100.000       790,751,174       100.000        



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. 8,014,000    หมู่ที่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี กองช่าง

ยาว 2,160 ม.หนา 0.05 ม. เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค

ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. จ.สระบุรี

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. จุดเริ่มต้น N 14.453861

ยาว 1,270 ม.หนา 0.05 ม. E 100.933611

 ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. จุดสิ้นสุด N 14.518055

 หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวม E 100.934222

ไม่น้อยกว่า 20,580 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม.ยาว 1,200 ม. 2,217,000    หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  จ.สระบุรี

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็น จุดเริ่มต้น N 14.453861

 พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า E 100.933611

 8,400 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.487583

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.915000

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2560

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,750 ม. 4,869,000    สายท่ามะปราง-โป่งก้อนเส้า กองช่าง
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หมู่ที่ 2,5 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.473910
ไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. E 101.062546
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.485317

E 101.073390

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,660 ม. 8,592,000    สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 9 กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หนา 0.08 ม. หรือคิดเป็น จุดเริ่มต้น N 14.490570
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า E 101.010488
16,800 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.478181
ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.018086

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,680 ม. 10,000,000  ช่วงที่ 1 สายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7ต.ท่าคล้อ กองช่าง
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย 
ช่วงที่ 2กว้าง 6 ม. ยาว 1,780 ม. ต.ท่าคล้อ เชื่อมถนน สบ.ถ.1-0046 บ้านถ้ําเต่า-
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. โคกดินแดง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.6872945
ไม่น้อยกว่า 26,760 ตร.ม. E 100.982191
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.7145357

E 100.981279



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 3,240 ม. 8,258,000    สายซอย 4-5 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ําเต่า ต.ท่าคล้อ กองช่าง
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.708343
ไม่น้อยกว่า 19,440 ตร.ม. E 100.965391

 ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.722642
E 100.965799

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 11,000,000  หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแห้ง เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.ชําผักแพว กองช่าง
กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.08 ม. ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.524266
กว้าง 5 ม. ยาว 560 ม. E 101.000156
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม.  จุดสิ้นสุด N 14.511506
ช่วงที่ 3 E 101.014142
กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. ช่วงที่ 2
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. จุดเริ่มต้น N 14.511506
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง E 101.014142
ไม่น้อยกว่า 19,925 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.507055
ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.061240



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 4,482,000    สายหมู่ที่ 7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย เชื่อมต่อ กองช่าง
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.713910
ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. E 101.075052
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.719019

 E 101.064828

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,370 ม. 7,404,000    สายบ้านถ้ําพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 เชื่อม กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หมู่ที่ 3,9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ เชื่อม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี
ลาดยางไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.587865
18,960 ตร.ม. E 101.126758
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.576111

E 101.144182

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 810 ม. 7,033,000    หมู่ที่ 7 ต.ทับกวาง เชื่อม กองช่าง
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. ต.ชําผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 2,630 ม. จุดเริ่มต้น N 14.590540
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. E 101.045202
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดสิ้นสุด N 14.562096
ไม่น้อยกว่า 19,830 ตร.ม. E 101.046998
ตามแบบ อบจ.สบ.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. 2,213,000    สายห้วยทราย-โคกแย้-ห้วยขมิ้น ต.ห้วยทราย กองช่าง

หนา 0.07 ม. ไม่มีไหล่ทาง อ.หนองแค จ.สระบุรี

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. จุดเริ่มต้น N 14.428770

หนา 0.07 ม. ไม่มีไหล่ทาง E 100.895273

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดสิ้นสุด N 14.420614

ไม่น้อยกว่า 6,600 ตร.ม. E 100.898030

ตามแบบ อบจ.สบ.

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. 3,000,000    สายหมู่ที่ 9 โพนทอง-หมู่ที่ 5 คชสิทธิ์-สุวรรณศร กองช่าง
หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.คชสิทธ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.415985
ไม่น้อยกว่า 7,800 ตร.ม. E 100.809154
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.404553

E 100.807081

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 3,250 ม. 9,999,000    หมู่ที่ 4-2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9-10 ต.หนองโรง กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 1 ม. อ.หนองแค จ.สระบุรี และเชื่อมต่อกับ
หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็น ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.326823
26,000 ตร.ม. E 100.870724
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.307613

E 100.850256



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 7 ม. 6,254,000    สายทางหลวงหมายเลข 3021 กองช่าง
ยาว 834 ม.หนา 0.08 ม. บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บางโขมด
ไหล่ทางข้างละ 1 ม. เชื่อมต่อเขต ทต.บ้านหมอ
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ยาว 439 ม.หนา 0.08 ม. จุดเริ่มต้น N 14.606629
ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. E 100.737971

 หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวม จุดสิ้นสุด N 14.615289
 ไม่น้อยกว่า 10,359.50 ตร.ม. E 100.730592

ตามแบบ อบจ.สบ.

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 4,761,000    หมู่ที่ 1-4 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ กองช่าง
กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. จ.สระบุรี
หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น N 14.589134
ช่วงที่ 2 E 100.653411
กว้าง 7 ม. ยาว 1,234 ม. จุดสิ้นสุด N 14.577552
หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง E 100.650530
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 8,465 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สูง 9 ม.จํานวน 48 ต้น
ตามแบบ อบจ.สบ.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

16 ปรับปรุงขยายเขตทาง กว้าง 15.60 ม.ยาว 835 ม. 30,990,000  ถนนทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนท่าช้าง- กองช่าง

ถนนลาดยาง ไหล่ทางข้างละ 2.50 ม. ป๊อกแป๊ก ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

 หนา 0.10 ม.หรือคิดเป็น และวางท่อระบายน้ํา

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.549494

17,201 ตร.ม. E 100.857203

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.542321

E 100.857727

จุดเริ่มต้น N 14.530496

 E 100.858588

จุดสิ้นสุด N 14.522992

 E 100.859083

17 ปรับปรุงขยายเขตทาง กว้าง 14 ม. ยาว 2,830 ม. 45,010,000  ทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) กองช่าง

ถนนลาดยาง ไหล่ทางข้างละ 2.50 ม. ตอนหนองแซง-สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้

หนา 0.10 ม.หรือคิดเป็น จ.สระบุรี

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.551253

22,928 ตร.ม.และหนา 0.05 ม. E 100.818055

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดสิ้นสุด N 14.549754

ไม่น้อยกว่า  30,841 ตร.ม. E 100.843900

ตามแบบ อบจ.สบ.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 10,020,000  สายโรงโม่หิน หมู่ที่ 7 ต.ลําพญากลาง กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดเริ่มต้น N 14.894476

ลาดยางไม่น้อยกว่า E 101.358769

 20,000 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.889615

ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.377148

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 4,993,000    ปรับปรุงถนนลาดยาง กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. บ้านซับบอน-บ้านหนองจอก

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ 

ลาดยางไม่น้อยกว่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

9,600 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.790771

ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.262662

จุดสิ้นสุด N 14.789640

E 101.273509



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

20 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 2,881,000    จากทางเข้าบ้านหนองมน-สามแยก กองช่าง

หนา 0.05 ม.ไม่มีไหล่ทาง  (อบต.บ้านหลวงเดิม) หมู่ที่ 2 ต.ดอนพุด เชื่อม

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.587572

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.624709

จุดสิ้นสุด N 14.575444

E 100.619235

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 8 ม. ยาว 450 ม. 4,136,000    จากถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ กองช่าง

วางท่อระบายน้ําและทางเท้า หนา 0.05 ม.ไม่มีไหล่ทาง ถึงสี่แยก รร.อนุบาลดอนพุด

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.587890

พร้อมก่อสร้างทางเท้า E 100.624795

กว้าง 1.50 ม. ยาว 450 ม. จุดสิ้นสุด N 14.591538

และวางท่อระบายน้ํา E 100.626134

ตามแบบ อบจ.สบ.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,900 ม. 8,572,000    หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 6 ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี กองช่าง

หนา 0.05 ม.ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น N 14.812080

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง E 101.119975

ไม่น้อยกว่า 17,400 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.825241

ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.105370

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 628 ม. 2,391,000    หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็น จุดเริ่มต้น N 14.844158

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า E 101.090599

4,396 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.838900

ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.090360

24 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. 23,640,000  สายบ้านมอดินแดง-บ้านมะค่างาม (เขต ทต.วังม่วง) กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น จุดเริ่มต้น N 14.849124

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า E 101.165412

6,400 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.833231

E 101.143544



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

25 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,750 ม. 3,700,000    สายลําห้วยวังไทร สายบ้านเขารวก-บ้านเขางอก กองช่าง

หนา 0.05 ม.ไม่มีไหล่ทาง (สายทุ่งแฝก) หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน 

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.693471

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.895488

จุดสิ้นสุด N 14.689128

E 100.881943

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. 2,142,000    หมู่ที่ 6 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี กองช่าง

ยาว 865 ม.หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 1  

ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น N 14.595869

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. E 100.892050

ยาว 262 ม.หนา 0.05 ม. จุดสิ้นสุด N 14.603403

ไม่มีไหล่ทาง E 100.893981

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวม ช่วงที่ 2 

ไม่น้อยกว่า 5,897 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.604085

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.892824

จุดสิ้นสุด N 14.603309

E 100.895026



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,287 ม. 4,139,000    สายลําห้วยวังไทร หมู่ที่ 2,5,6 ต.เขาดินพัฒนา กองช่าง
หนา 0.05 ม.ไม่มีไหล่ทาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ 
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จ.สระบุรี
ไม่น้อยกว่า 11,435 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.620880
ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.903919

 จุดสิ้นสุด N 14.633273
E 101.918740

28 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 1,920 ม. 3,719,000    สายวัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.เขาดินพัฒนา กองช่าง
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง- จุดเริ่มต้น N 14.602030
ไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. E 100.908214
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.601980

E 100.923640

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 4,850 ม. 14,510,000  หมู่ที่ 1,5,6,7 และหมู่ที่ 8 ต.ธารเกษม - กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. เขตเทศบาล เมืองพระพุทธบาท 

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็น อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.743453

38,800 ตร.ม. E 100.802682

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.782462

E 100.822079



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. 5,490,000    สายโท บริเวณ พุคําจาน เชื่อม ต.ธารเกษม กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็น จุดเริ่มต้น N 14.736964

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า E 100.819777

 13,600 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.750411

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.826515

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,645 ม. 8,143,000    ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท หมู่ที่ 6 กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ต.ธารเกษม-ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็น จุดเริ่มต้น N 14.761798

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า E 100.805384

21,160 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.751382

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.826971

32 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 3,490 ม. 7,094,000    ซอยแปด-บ้านราษฏร์เจริญ หมู่ที่ 2,5,6 และ 8 กองช่าง

หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.358068

ไม่น้อยกว่า 17,450 ตร.ม. E 100.985867

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.387562

 E 100.994451



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 5,450 ม. 10,000,000  สายประชาสรรค์-เขาน้อยจอมสวรรค์ กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 1 ม. เชื่อมต่อ ทต.วิหารแดง หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 7
หนา 0.05 ม. ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.353031
ไม่น้อยกว่า 37,110 ตร.ม. E 100.993760
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.397836

E 101.010398

34 ก่อสร้างถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. 7,545,000    สายเกาะประดู่-คลองใหม่ อ.วิหารแดง-บ้านลําบัว กองช่าง

หนา 0.05 ม.ไหล่ทาง 0.50 ม. อ.หนองแค จ.สระบุรี

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,600 ม. จุดเริ่มต้น N 14.324821

หนา 0.05 ม.ไหล่ทาง 0.50 ม. E 100.924991

ช่วง 3 กว้าง 6 ม. ยาว 430 ม. จุดสิ้นสุด N 14.337420

หนา 0.05 ม.ไหล่ทาง 0.50 ม. E 100.951060

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 21,480 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

35 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 11,060,000  หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี กองช่าง

หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น N 14.527792

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง E 100.804828

ไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.521247

 ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.761192

36 ก่อสร้างถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 4,180 ม. 14,170,000  สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,2,4,5,8,10 กองช่าง

หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.510079

ไม่น้อยกว่า 20,900 ตร.ม. E 100.804877

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. จุดสิ้นสุด N 14.513606

หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง E 100.771054

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.508425

ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. E 100.793971

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.502964

E 100.781508



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

37 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. 8,150,000    สายคันคลอง กองช่าง
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึง หมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ไม่น้อยกว่า 14,000 ตร.ม. เชื่อม ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.659618

E 100.660690
จุดสิ้นสุด N 14.675353
E 100.640915

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 3,920 ม. 11,850,000  สายคันคลองชลประทาน-ชัยนาท-ป่าสัก กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. บริวเณสะพานหนองโดน(สะพาน10) ฝั่งซ้าย 
หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน 
ลาดยางไม่น้อยกว่า ถึงโครงการส่งน้ําและบํารุรักษาเริงราง
27,440 ตร.ม. ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.690063

E 100.724653
จุดสิ้นสุด N 14.661297
E 100.741771



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 5,999,000    สายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย) กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 1 ม. บริเวณสะพานบ้านกลับ (สะพาน 24) หมู่ที่ 2-9 
หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขต
ลาดยางไม่น้อยกว่า อําเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
16,000 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.734289
ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.692526

จุดสิ้นสุด N 14.738948
E 100.674512

40 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 295 ม. 461,000 สบ.ถ1-0001 สายสระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน กองช่าง
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. ต.ตลิ่งชัน  ต.ตะกุด  อ.เมืองสระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.545998
ไม่น้อยกว่า 1,770 ตร.ม. E 100.955096
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.543639

E 100.9550389

41 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 540 ม. 2,650,000 สบ.ถ1-0004 สายบ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี - ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย
หนา 0.08 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ จ.สระบุรี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,780 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.559402
ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.972267

จุดสิ้นสุด N 14.556417
E 100.976096



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

42 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 4,400 ม. 12,250,000  สบ.ถ1-0013  สายบ้านลําบัว-บ้านสหกรณ์ กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หนา 0.05 ม. ต.กุ่มหัก ต.หนองแค อ.หนองแค ต.หนองหมู 
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง อ.วิหารแดง สระบุรี
ไม่น้อยกว่า 30,800 ตร.ม. เริ่มต้น N 14.307201
ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.887833

สิ้นสุด N 14.324821
E 100.924991

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. 6,240,000    หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ํา หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ถนนทางแยกไปป่าไผ่นาบุญ

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 10 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.540426
ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.991747  

จุดสิ้นสุด N 14.549335
E 100.988242



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 4,997,000    บริเวณถนนเทศบาล 6 กองช่าง
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หมู๋ที่ 3 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี เชื่อม  ต.ผึ้งรวง
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.552890
ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.933126

จุดสิ้นสุด N 14.562249
E 100.9295786

45 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 20,000,000  หมู่ที่ 3,4,5 ต.โคกสว่าง เชื่อม กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.  จ.สระบุรี

 ไม่น้อยกว่า 14,717 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.505815

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.901160

จุดสิ้นสุด N 14.491522

E 100.882577



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาด 6 ช่องจราจร 49,810,000  สายเลียบทางรถไฟเชื่อมศูนย์ราชการแห่งใหม่ กองช่าง

กว้าง 18.50 ม.ยาว 400 ม. ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

หนา 0.15 ม. พร้อมทางเท้า จุดเริ่มต้น N 14.536770

เกาะกลาง และวางท่อ- E 100.932080

ระบายน้ํา บ่อพัก จุดสิ้นสุด N 14.544320

ช่วงที่ 1 ขนาด 4 ช่องจราจร E 100.932980

กว้าง 13 ม.ยาว 700 ม. 

หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ-

วางท่อระบายน้ํา บ่อพัก

ช่วงที่ 2 ขนาด 2 ช่องจราจร

กว้าง 6 ม.ยาว 1,320 ม.

หนา 0.15 ม. พร้อมทางเท้า

เกาะกลาง วางท่อและบ่อพัก

ช่วงที่ 2 ขนาด 2 ช่องจราจร

กว้าง 3 ม.ยาว 1,320 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ 

คสล.ไม่น้อยกว่า

 28,112.01 ตร.ม.

ตามแบบอบจ.สบ.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ยาว 3,675 ม. 14,000,000  (สายบ้านบึงไม้-บ้านบึงทองหลาง กองช่าง
หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลงลูกรัง บ้านเจ็ดคต)-(เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า)
ข้างละ 0.25 ม.หรือคิดเป็น หมู่ที่ 5,9,11 ต.ชะอม เชือม ต.ท่ามะปราง
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี
22,050 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.450780
ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.152881

จุดสิ้นสุด N 14.470039
E 101.160296

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 1,270 ม. 3,481,000    สาย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อม ต.ท่ามะปราง กองช่าง
หนา 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทาง อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่คสล. จุดเริ่มต้น N 14.473670
ไม่น้อยกว่า 6,350 ตร.ม. E 101.039064
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.472231

E 101.049468



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ยาว 1,040 ม. 3,966,000    หมู่ที่ 7 จากถนนสุวรรณศรข้างสะพานร่องแซง กองช่าง

หนา 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทาง (ฝั่งวัดร่องแซง) เลียบคลองหนองนากถึงสุดเขต

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. อบต.ห้วยขมิ้น เชื่อมต่อถนนหินกอง-วิหารแดง

ไม่น้อยกว่า 6,240 อ.หนองแค จ.สระบุรี

ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.407267

E 100.8712332

จุดสิ้นสุด N 14.411547

E 100.876568

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 2,040 ม. 5,970,000    หมู่ที่ 6 ต.พระยาทด  อ.เสาไห้ จ.สระบุรี กองช่าง

หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ จุดเริ่มต้น N 14.585739

0.50 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ E 100.879249

 คสล.ไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.600036

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.889491

 



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 991 ม. 9,707,000    หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลงลูกรัง จุดเริ่มต้น N 14.577902

และบ่อพัก หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม 0.50 ม. 1 ข้าง หรือคิดเป็นพื้นที่ E 100.846176

อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ไม่น้อยกว่า 3,796 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.586985

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.848768

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 1,250 ม. 4,755,000    หมู่ที่ 11 ต.หนองย่างเสือ กองช่าง
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง อ.มวกเหล็ก เชื่อม ต.วังม่วง
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า อ.วังม่วง จ.สระบุรี

 6,250 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.805667
ตามแบบ อบจ.สบ. E 101.193931

จุดสิ้นสุด N 14.810469
E 101.184651

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 1,380 ม. 4,758,000    หมู่ที่ 9 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อม กองช่าง
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ถนนสายซับสนุ่น ถึง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.841749
 6,900 ตร.ม. E 101.299885
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.831958

E 101.302288



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 1,315 ม. 4,998,000    สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 (สบ.ถ.98011) กองช่าง
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดเริ่มต้น N 14.765600
คสล.ไม่น้อยกว่า 6,575 ตร.ม. E 101.260040
ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.756390

E 101.261940

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,130 ม. 2,945,000    หมู่ที่ 3,1 ต.ดอนพุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ดงตะงาว กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ  0.50 ม. อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดเริ่มต้น N 14.595762

คสล.ไม่น้อยกว่า 4,520 ตร.ม. E 100.608092

 ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.600358

E 100.598986

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 ม. 26,700,000  บ้านคุ้งเขาเขียว หมู่ที่ 3 ต.หน้าพระลาน กองช่าง

ไหล่ทาง คสล.ข้างละ 0.50 ม. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

หนา 0.25 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดเริ่มต้น N 14.704726

คสล.ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม. E 100.877404

 ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.709500

E 100.850535



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

57 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,140 ม. 4,996,000    ซอย 5 สายตรีขวา เชื่อมทางเอก บริเวณ หมู่ที่ 6 กองช่าง

หนา 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทาง ต.ธารเกษม-ต.นายาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จุดเริ่มต้น N 14.705377

ไม่น้อยกว่า 4,700 ตร.ม. E 101.926357

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.706809

E 101.903477

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. 2,930,000    สายบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 4 กองช่าง

หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่คสล. จุดเริมต้น N 14.406044

ไม่น้อยกว่า 4,550 E 101.040065

ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.433499

E 101.034603

59 วางท่อระบายน้ํา คสล. ท่อระบายน้ํา คสล 2,528,000    บริเวณหน้าวัดสองคอน กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก. 1.20X1.00 ม. ถึงคลองชลประทาน (คลอง 22R)

จํานวน 340 ท่อน พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ

คสล. จํานวน 38 บ่อ อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ.



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งโคมไฟ สูง 9 เมตร 3,007,000       บริเวณ หมู่ที่ 10 ต.ตาลเดี่ยว กองช่าง

ขนาด 250 w  HPS อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
จํานวน 62 ต้น

 ตามแบบ อบจ.สบ.

2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งโคมไฟ สูง 9 เมตร 2,004,000       บริเวณ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแห้ง กองช่าง

ขนาด 250 w HPS อ แก่งคอย จ สระบรี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

ขนาด 250 w  HPS อ.แกงคอย จ.สระบุร

จํานวน 39 ต้น

 ตามแบบ อบจ.สบ.

3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งโคมไฟ สูง 9 เมตร 2,004,000       บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ท่าคล้อ กองช่าง

ขนาด 250 w  HPS เชื่อมต่อ ต. ท่าตูม อ.แก่งคอย

จํานวน 39 ต้น จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ.

4 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่าง ติดตั้งโคมไฟ สูง 9 เมตร 6,944,000       บริเวณ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ กองช่าง

ขนาด 250 w จํานวน 145 ต้น หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 9

ตามแบบ อบจ.สบ. และหมู่ที่ 11 ต.คชสิทธิ์ 

อ.หนองแค จ.สระบุรี



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

5 ก่อสร้างหลังคาคลุม หลังคาคลุม 5,130,000      ห้องน้ําพร้อมระบบสาธารณูปโภค กองช่าง
กว้าง 12 ม. ยาว 24 ม. ภายในศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจร

สูง 6 ม. จํานวน 1 หลัง จากขยะมูลฝอยชุมชน
และ กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
สูง 3.50 ม. จํานวน 1 หลัง
ห้องน้ํา 1 หลัง
และระบบสาธารณูปโภค
ตามแบบ อบจ.สบ.



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างหลังคาคลุม หลังคาคลุม 4,950,000       บริเวณสนามบาสเกตบอล (แห่งที่ 2) กองช่าง

กว้าง 28 ม. ยาว 48 ม. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า สระบุรี อ.มืองสระบุรี
1,344 ตร.ม.ตามแบบอบจ.สบ จ.สระบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

2 ปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 10,374,000    สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองช่าง
ปรับปรุงระบบรางระบายน้ํา สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี  
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จ.สระบุรี
ปรับปรุงสนามฟุตซอล

 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 
(แห่งที่ 1)
ปรับปรุงสนามฟุตลอลที่สอง
ปรับปรงภูมิทัศน์โดยรอบฯ

 ตามแบบอบจ.สบ

3 ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 440,000        สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองช่าง
กว้าง 2.4 ม.x ยาว 4.8 ม. สระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี
สูง 4.9 ม. จํานวน 4 ป้าย จ.สระบุรี
ตามแบบอบจ.สบ



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.8 แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขุดลอกฝายและคลอง ขุดลอกฝายพื้นที่ประมาณ 14,200 ตร.ม. 4,620,000       บ้านท่าน้ําอ้อย หมู่ที่ 9 ต.ลําสมพุง กองช่าง

ลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือคิดเป็นปริมาณดินขุด อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 52,400 ลบ.ม. จุดเริ่มต้น N 14.978042

ปากคลองกว้างเฉลี่ย 16 ม. E 101.104998

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 8 ม.ลึกเฉลี่ย 3 ม. จุดสิ้นสุด N 14.978158

ระยะทาง 2,400 ม. ปริมาณดินเลน วัชพืช E 101.405020

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

ไม่น้อยกว่า 50,400 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

2 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้างเฉลี่ย 15 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 1,285,200       คลองลําศาลา หมู่ที่ 1 กองช่าง

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 9 ม.ยาว 3,580 ม. ถึงหมู่ที่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง 

หรือคิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า จ.สระบุรี

 30,430 ลบ.ม. จุดเริ่มต้น N 14.339408

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.957105

จุดสิ้นสุด N 14.310260

E 100.954412



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.8 แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

3 ขุดลอกคลอง ช่วงที่ 1 3,357,900       หมู่ที่ 2,7,6 ต.หนองหมู กองช่าง

 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 20 ม.  อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

 ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. จุดเริ่มต้น N 14.299593

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 13 ม. E 100.945485

ยาว 1,425 ม. จุดสิ้นสุด N 14.272582

หรือคิดเป็นปริมาณดินขุด E 100.951601

ไม่น้อยกว่า 28,850 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2

ปากคลองกว้างเฉลี่ย 30 ม.

ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 23 ม.

ยาว 522 ม.

หรือคิดเป็นปริมาณดินขุด

ไม่น้อยกว่า 17,090 ลบ.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.8 แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

4 ขุดลอกคลอง ช่วงที่ 1 869,900          คลองรุจิณรงค์ หมู่ที่ 7 กองช่าง

ปากคลองกว้างเฉลี่ย 10 ม.ลึกเฉลี่ย 3 ม. ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 4 ม.ยาว 650 ม. จุดเริ่มต้น N 14.291235

หรือคิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า E 100.956299

 3,900 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด N 14.306549

ช่วงที่ 2 E 100.958993

ปากคลองกว้างเฉลี่ย 13 ม.ลึกเฉลี่ย 3 ม.

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 7 ม.ยาว 735 ม.

หรือคิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 

5,500 ลบ.ม. ตามแบบ อบจ.สบ.

5 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้างเฉลี่ย 14 ม. 3,160,000       คลองสายเลียบคลองชลประทาน กองช่าง

ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7

ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 8 ม. ต.บ้านกลับ ถึง หมุ่ที่ 3 ต.บ้านโปร่ง

ยาวประมาณ 10,000 ม. เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 (บ้านตอยาง)

หรือคิดเป็นปริมาณดินขุด ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 85,000 ลบ.ม. จุดเริ่มต้น N 14.739632

ตามแบบ อบจ.สบ. E 100.667394

จุดสิ้นสุด N 14.662169



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.9 แผนงานการพาณิชย์

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงตลาดสด ปรับปรุงงานโครงสร้าง 1,999,900   ปรับปรุงตลาดสด กองช่าง

งานพื้น งานหลังคา งานสี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี
ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล จ.สระบุรี

 และดับเพลิง

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

ตามแบบอบจ.สบ
 

 

 



3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3.1 แผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบประติมากรรม ติดตั้งโคมไฟประติมากรรม 9,960,000     บริเวณทางเข้าผาเสด็จ หมู่ที่ 5 กองช่าง

สูง 6 เมตร จํานวน 90 ต้น ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พร้อมขยายแนวเขตไฟฟ้า
หม้อแปลงและอุปกรณ์
ครบชุด ตามแบบ อบจ.สบ.  
 

2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบประติมากรรม ติดตั้งโคมไฟประติมากรรม 6,344,000   บริเวณรอบบึงตลาดไชย หม่ที่ 8 กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

2 ตดตงไฟฟาแสงสวางแบบประตมากรรม ตดตงโคมไฟประตมากรรม 6,344,000   บรเวณรอบบงตลาดไชย หมูท 8 กองชาง
สูง 6 เมตร จํานวน 60 ต้น ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พร้อมขยายแนวเขตไฟฟ้า
หม้อแปลงและอุปกรณ์
ครบชุด ตามแบบ อบจ.สบ.  



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงหลังคา 4,577,500      อาคารสํานักงาน- กองช่าง

ปรับปรุงภายในอาคารฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ก่อสร้างทางลาดคนพิการ สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จ.สระบุรี

 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
ปรับปรุงในระบบอาคาร
ํ ั ่ ื้ ้ ้ํ

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

 สํานักงาน เช่น พืน ห้องนํา
สุขภัณฑ์ สี ฯลฯ
ตามแบบอบจ.สบ

2 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ 89,000          บ้านพัก อบจ.สระบุรี กองช่าง
อุปกรณ์ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี  
ตามแบบมาตรฐาน จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ.

3 ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งระบบประปาและ 220,000        บ้านพัก อบจ.สระบุรี กองช่าง
อุปกรณ์ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี  
ตามแบบมาตรฐาน จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ.



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างลาน คสล.พร้อมหลังคาคลุม หลังคาคลุม 2,500,000   ลานจอดรถ (ต่อจากเดิม) กองช่าง กองช่าง

กว้าง 33 ม. ยาว 12 ม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
และกว้าง 33 ม. ยาว 8 ม. อําเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 660 ตร.ม.พร้อมลาน คสล.

พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

500 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

2 ก่อสร้างลาน คสล.พร้อมหลังคาคลุม หลังคาคลุม 6,780,000   ลานจอดเครื่องจักรหนัก กองช่าง กองช่าง
กว้าง 33 ม. ยาว 30 ม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า อําเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี
990 ตร.ม.พร้อมลาน คสล.

 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,300 ตร.ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบ อบจ.สบ.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและปรับปรุง จัดทําและปรับปรุงผังเมืองรวม 100,000         อบจ.สบ. กองช่าง

ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ผงัชุมชน จังหวัดสระบุรี ผังชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพื่อป้องกัน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่าง ๆ 300,000      อบจ.สบ. กองช่าง

และบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่าง ๆ

2 บํารุงรักษาและซ่อมปรับปรุงครุภัณฑ์กล้อง บํารุงรักษาและซ่อมปรับปรุงครุภัณฑ์กล้อง 2,000,000   อบจ.สบ. กองช่าง
วงจรปิด (Close Circuit Television:CCTV) วงจรปิด (Close Circuit Television:CCTV)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

วงจรปด (Close Circuit Television:CCTV) วงจรปด (Close Circuit Television:CCTV)
ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่วนจังหวัดสระบุรี



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อ รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของ 100,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ร.ร.หรเทพฯ ในฐานะที่ได้รับการประเมินเป็นสถาน อ.บ้านหมอ
ของโรงเรียนหรเทพฯ ศึกษาดีเด่นด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน

(สถานศึกษาดีเด่น) สถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม ค่าวัสดุอุปกณ์ต่าง ๆ 

ค่าตรวจสารเสพติด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ๆ

2 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อ รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของ 30,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ร.ร.หรเทพฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อ.บ้านหมอ
ของโรงเรียนหรเทพฯ ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม ค่าวัสดุอุปกณ์ต่าง ๆ 

ค่าตรวจสารเสพติด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็น

3 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทาง ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมารถรับ - 100,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
วิชาการในโรงเรียน และการแข่งขัน ส่งนักเรียน ค่าเก็บตัว ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ อ.บ้านหมอ
ทางวิชาการนักเรียน อปท. ระดับ ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าน้ําแข็ง

ภาคกลางและระดับประเทศ ร่วมกับ และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าของขวัญของ

อปท.อื่น ของโรงเรียนหรเทพฯ ที่ระลึก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ 100,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

แสดงผลงานของครู และนักเรียน อาหาร  ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง ค่าอาหาร อ.บ้านหมอ
โรงเรียนหรเทพฯ ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม 

เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้  ธูปเทียน ของขวัญ
ของที่ระลึก ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟ
ประดับ ค่าจ้างเหมาทําพลุสัญญาณพลุสี 
ดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ๆ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

5 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมิน เพื่อรองรับการตรวจประเมินภายนอก 30,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
คุณภาพภายในสถานศึกษา จาก สมศ. และเป็นค่าใช้จ่ายจัดทําเอกสาร อ.บ้านหมอ
ของโรงเรียนหรเทพฯ คู่มือการประเมิน เครื่องการประเมิน

รายงานผลการประเมิน ค่าตอบแทน   
คณะกรรมการประเมิน ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและ  
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศก์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งสถานที่ 100,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ ค่าใชจ้่ายในพิธีทางพระพุทธศาสนา อ.บ้านหมอ
นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา เช่น ปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม
และมัธยมศึกษา ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครื่องเสียง
ของโรงเรียนหรเทพฯ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ําแข็ง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ค่าถ่ายวิดีโอ ค่าเต็นท์ ค่าประกาศนียบัตร

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

และปก ค่าเช่าชุดครุย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่จําเป็น

7 ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข่าวสาร ค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทําวารสาร 100,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
และการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ อ.บ้านหมอ
ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต   
ภารกิจงานอื่น ๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ   
กองการศึกษาฯ ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ  
สนามกีฬา อบจ.สบ. ห้องสมุดเสริมปัญญาฯ
ค่ายลูกเสือเจ็คคตฯ และร.ร.หรเทพฯ 



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีสงฆ์ ค่าจตุปัจจัย 300,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนโรงเรียนหรเทพฯ ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ อ.บ้านหมอ
ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบพีธี  ค่าเช่าเต็นท์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

9 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 200,000     โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ๆ ,
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา อ.บ้านหมอ
และนักเรียน โรงเรียนหรเทพฯ ดนตรีนาฏศิลป์ พลศึกษา การเงินและพัสดุ เป็นต้น

เป็นต้น และเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่   
จัดอบรมค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร น้ําดื่ม
ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ
ของรางวัล ของที่ระลึก อาหารว่าง และ  
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าวัสดุ   
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   

10 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ค่าจัดซื้อหนังสือต่าง ๆ การบอกรับ 100,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
ห้องสมุดโรงเรียน เป็นสมาชิกวารสาร นิตยสาร อ.บ้านหมอ
ของโรงเรียนหรเทพฯ และเอกสารหนังสือธุรการ ฯลฯ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ระดับอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 1,040,000     โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

ของเด็กนักเรียนโรงเรียนหรเทพฯ และการศึกษาภาคบังคับ อ.บ้านหมอ

12 ค่าใชจ้่ายโครงการเชื่อมต่อ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 52,800         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ ADSL : Asymmetric Digital อ.บ้านหมอ
ของโรงเรียนหรเทพฯ Subscriber Line  ของโรงเรียนหรเทพฯ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

13 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม 200,000       กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ข้าราชการครู ของโรงเรียนใน สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการตามที่ โรงเรียนหรเทพฯ
สังกัด อปท. หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือได้รับอนุมัติ  อ.บ้านหมอ

อนุญาต เข้ารับการศึกษาอบรม และ   
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ   
ค่าผ่านทางด่วน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา   
ของโรงเรียนหรเทพฯ

14 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ระดับปฐมวัย 50,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
ของโรงเรียนหรเทพฯ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น อ.บ้านหมอ

ของโรงเรียนหรเทพฯ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 ค่าใช้จ่ายระบบ Wireless Fidelity: จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบ  7,200          โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

WiFi  ของโรงเรียนหรเทพฯ Wireless Fidelity : WiFi  อ.บ้านหมอ
ของโรงเรียนหรเทพฯ

16 ค่าปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ําดื่ม 20,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
ของโรงเรียนหรเทพฯ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร อ.บ้านหมอ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ๆ

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น 203,640       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา อนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  อ.บ้านหมอ
คุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนหรเทพฯ

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เครื่องแบบนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษา 131,070       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อ.บ้านหมอ

ของโรงเรียนหรเทพฯ

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เครื่องอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 126,080       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์ ในระดับชั้นอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา อ.บ้านหมอ
การเรียน และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนหรเทพฯ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้น 880,500       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา ค่าจัดการเรียน อนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา   อ.บ้านหมอ
การสอน (รายหัว) ของโรงเรียนหรเทพฯ

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 89,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐาน ในระดับชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา อ.บ้านหมอ
สําหรับนักเรียนยากจน และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนหรเทพฯ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดซื้อหนังสือเรียนของนักเรียนใน 216,122       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและ อ.บ้านหมอ

มัธยมศึกษา ของโรงเรียนหรเทพฯ

23 ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนหรเทพฯ 498,212       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา อ.บ้านหมอ

24 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและ ค่าจัดซื้อเกลือไอดีนให้กับเด็กอนุบาล 1 - 3 20,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อ.บ้านหมอ
ในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3
ของโรงเรียนหรเทพฯ 



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่าง น้ําแข็ง 50,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

เชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เครื่องดื่มและน้ําดื่ม เงินรางวัล ของขวัญของรางวัล อ.บ้านหมอ
เด็กเล็กในเขตบ้านหมอ ของที่ระลึก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของโรงเรียนหรเทพฯ ค่าชุดนักกีฬา ค่าชุดลีดเดอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง   ในเขตบ้านหมอ 
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.อื่น ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพลุ ค่าเครื่องไฟขยายเสียง

ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

26 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแฟ้ม ค่าแฟ้มประวัติจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 30,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
ข้อมูลพัฒนาการนักเรียนอนุบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างพิมพ์เอกสารฯลฯ อ.บ้านหมอ
1 - 3  ของโรงเรียนหรเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

27 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดมุมความรู้ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจัดซื้อหนังสือวารสาร นิตยสาร 10,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
สําหรับพ่อ แม่  ผู้ปกครอง ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ อ.บ้านหมอ
เด็กปฐมวัย ของโรงเรียนหรเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

28 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 200,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
อาคารประกอบ ของโรงเรียนหรเทพฯ ของโรงเรียนหรเทพฯ อ.บ้านหมอ
(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.หรเทพ

อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี   



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
29 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังภาวะ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 50,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

โภชนาการ นักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาทําอาหาร อ.บ้านหมอ
1 - 3  ของโรงเรียนหรเทพฯ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์

ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ๆ ๆ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

30 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 250,000       อบจ.สบ. กองการศึกษาฯ
ประเภทต่าง ๆ และจัดส่งนักกีฬา อบจ.เกมส์ การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบจ. โรงเรียนหรเทพฯ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตาม รวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา อ.บ้านหมอ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ราชการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
ของ อปท. ระดับภาคกลาง และค่าเช่าที่พัก ค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา

ค่าชุดนักกีฬา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าอาหาร น้ําดื่ม

เครื่องดื่ม ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน   
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพักแรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ อาหารและ 150,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

ลูกเสือ - เนตรนารี น้ําดื่ม ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งลูกเสือ-เนตรนารี ค่าอาหาร  อ.บ้านหมอ 
โรงเรียนหรเทพฯ ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ 

ธูปเทียน ของขวัญของระลึก ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อม

ไฟประดับ ค่าจ้างเหมาสร้างค่ายลูกเสือและฐานผจญภัย 

ค่าจ้างเหมาทําพลุสัญญาณพลุสีดอกไม้ไฟ ค่าธรรมเนียมค่าย

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ๆ ุ ุ ๆ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   

32 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบจําหน่ายและติดตั้ง 500,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
และอุปกรณ์ บริเวณอาคารเรียน หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อติดตั้งใช้งานกับ อ.บ้านหมอ
และอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์

ของโรงเรียนหรเทพฯ ของโรงเรียนหรเทพฯ

33 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม/โครงการจัด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําดื่ม ค่าที่พัก 300,000       ค่ายลูกเสือเจ็ดคตฯ กองการศึกษาฯ
ค่ายวิชาการบูรณาการเพื่อการศึกษา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทน วิทยากร ศูนย์ดาราศาสตร์
เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ท้องฟ้าจําลองฯลฯ
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นการ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดค่าย ฯลฯ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
34 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสี ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมา 200,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียน และการแข่งขัน รถรับ - ส่งนักเรียน ค่าเก็บตัวนักกีฬา อ.บ้านหมอ
กีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคกลาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําแข็งและ
และระดับประเทศ ร่วมกับ เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ของขวัญ
อปท. อื่น ของ ร.ร.หรเทพฯ ของที่ระลึก  ถ้วยรางวัลเหรียญรางวัล 

และเงินรางวัล ค่าเครื่องขยายเสียง 
พร้อมไฟประดับ ค่าจ้างเหมาทําพลุ  

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ุ
สัญญาณพลุสี ดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆฯลฯ   
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าชุดนักกีฬา
ค่าชุดลีดเดอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น

35 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของ 800,000       ค่ายลูกเสือเจ็ดคต - กองการศึกษาฯ
ทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต - ค่ายลูกเสือเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า โป่งก้อนเส้า
โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อบจ.สบ. อบจ.สบ.
อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
36 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างวินัย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปัจจัยถวายพระ 100,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

คุณธรรม จริยธรรมและปฎิบัติธรรม เครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน   อ.บ้านหมอ
เสริมสร้างความประพฤติ นักเรียน ค่าป้ายประชามสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมา
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง 
ลูกจ้างประจําลูกจ้างตามภารกิจ น้ําแข็ง น้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
ของโรงเรียนหรเทพฯ พร้อมประดับไฟ ค่าจ้างยานพาหนะ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ุ ุ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ    
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

37 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 300,000       โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ
กิจกรรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน   จังหวัดสระบุรี
จริยธรรม และปฏิบัติธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม   
รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนา ค่าจ้างเหมาทําอาหาร ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง   
ความประพฤติของนักเรียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการ
เยาวชน และประชาชน ฯลฯ ต่าง ๆ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฯลฯ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ/ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 200,000       แหล่งเรียนรู้ กองการศึกษาฯ

กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน   ที่มีชื่อเสียงด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาทําอาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดต่าง ๆ
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

39 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการตาม จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ 6,620,000     กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ราชการ (ไม่นับรวมบ้านพักของทางราชการ) ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ
ที่ มท 0313.4/1452 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ สนามกีฬา อบจ.สบ.
ลงวันที่  27 พ.ค. 2541 จ้างเหมาดูแลและรักษาต้นไม้ หรือสวนดอกไม้ ห้องสมุดเสริมปัญญาฯ

ไม้ประดับ สวนหย่อมหรือสนามหญ้าของ ค่ายลูกเสือเจ็คคตฯ
ทางราชการ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเย็บเล่ม ร.ร.หรเทพฯ
เข้าปกหนังสือ ค่าล้างฟิล์ม อัด ขยายภาพ
ค่าใช้จ่ายในงานพิธี งานรัฐพิธี และการจ้างเหมา

บริการอื่นๆ ฯลฯ ของของกองการศึกษาฯ 
ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ สนามกีฬา อบจ.สบ. 
ห้องสมุดเสริมปัญญาฯ ค่ายลูกเสือเจ็คคตฯ 
และ ร.ร.หรเทพฯ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการวันเด็ก ค่าของขวัญสําหรับเด็กและผู้แสดงบนเวที 300,000       อบจ.สบ. กองการศึกษาฯ

แห่งชาติ ของ อบจ.สบ. ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าเครื่องเล่น โรงเรียนหรเทพฯ
และโรงเรียนหรเทพฯ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อ.บ้านหมอ

ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัดทํา

เกียรติบัตร ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง

เครื่องไฟ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจําทําป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ๆ ๆ

41 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ 50,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ
วันพ่อแห่งชาติ ของ ร.ร.หรเทพฯ เครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าพลุ   อ.บ้านหมอ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดอกไม้ไฟ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพานพุ่ม
เนื่องในวกาสต่าง ๆ ค่าโคมเทียนพร้อมเทียน ค่าจ้างหมาประกอบ

อาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง น้ําแข็ง  
น้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ

ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมามหรสพ

ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติ

และป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
42 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการวันแม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพานพุ่ม ค่าอาหารและ 50,000         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษาฯ

แห่งชาติ ของ ร.ร.หรเทพฯ เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าน้ําแข็ง อาหารว่าง   อ.บ้านหมอ
ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ ค่าของที่ระลึก

ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติฯลฯ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   
  

43 อุดหนุนโรงเรียนสุธีวิทยา จัดหาเครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) 1,330,000   โรงเรียนสุธีวิทยา กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

ุ ุ ุ ( ) , , ุ
อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี อ.พระพุทธบาท  

44 อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 643,000       โรงเรียนสระบุรี กองการศึกษาฯ
อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี (ห้องเรียนอัฉริยะ) วิทยาคม  

อ.เมืองสระบุรี

45 อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 4,426,350     โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กองการศึกษาฯ
อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี การเรียนรู้ศิลปะ อ.เมืองสระบุรี

46 อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 709,150       โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กองการศึกษาฯ
อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี และครุภัณฑ์ อ.เมืองสระบุรี



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47 อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 968,200       โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กองการศึกษาฯ

อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี อ.เมืองสระบุรี

48 อุดหนุนโรงเรียนเสาไห้ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2,300,000     โรงเรียนเสาไห้ กองการศึกษาฯ
" วิมลวิทยานุกูล " อ.เสาไห้  (ดนตรีสากลประเภทวงโยธวาทิต) " วิมลวิทยานุกูล " 
จ.สระบุรี  อ.เสาไห้ 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

49 อุดหนุนโรงเรียนวัดมะขามเรียง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อทางการศึกษา 572,400       โรงเรียน กองการศึกษาฯ
ต.ไผ่ขวาง  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี วัดมะขามเรียง 

ต.ไผ่ขวาง

50 อุดหนุนโรงเรียนพระพุทธบาท ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรี 572,615       โรงเรียน กองการศึกษาฯ
" พลานุกูลวิทยา " อ.พระพุทธบาท พระพุทธบาท
จ.สระบุรี " พลานุกูลวิทยา "

อ.พระพุทธบาท 

51 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนา ศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ 9,000,000     สํานักงาน กองการศึกษาฯ
จังหวัดสระบุรี สามเณร  นักเรียนและประชาชน พระพุทธศาสนา

จังหวัดสระบุรี



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.3  แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ 200,000           อบจ.สบ. กองแผนและ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อ งบประมาณ
โรคเอดส์ ทางเพศสัมพันธ์ ของ อบจ.สบ.

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน อสม. 500,000           อบจ.สบ. กองแผนและ
พัฒนาศักยภาพผ้นําชมชน อสม. แกนนําสขภาพในการควบคมและ งบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

พฒนาศกยภาพผูนาชุมชน อสม. แกนนาสุขภาพในการควบคุมและ งบประมาณ
แกนนําสุขภาพในการควบคุมและ ป้องกันโรค ของ อบจ.สบ.
ป้องกันโรค ของ อบจ.สบ.

3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซื้อน้ํายาเคมีวิทยาศาสตร์กําจัดแมลงที่เป็น 2,500,000        ภายในจังหวัดสระบุรี กองช่าง
พาหะนําโรค เช่น ยุงลาย (โรคไข้เลือดออก)

แมลงวัน ฯลฯ และน้ํายาเคมี ฆ่าเชื้อไข้หวัดนก

ตลอดจนน้ํายาเคมีฆ่าเชื้อโรคอื่น ๆ 
เวชภัณฑ์และน้ํายาชีวภาพเพื่อกําจัดแมลง

เชื้อโรค กลิ่น สภาพแวดล้อม หรืออื่น ๆ

4 อุดหนุนโรงพยาบาลสระบุรี พัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจ 67,675,000      โรงพยาบาลสระบุรี กองแผนและ
โรงพยาบาลสระบุรี งบประมาณ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กใน 200,000      ร.พ.สระบุรี สน.ปลัดฯ

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งที่ดําเนินการเอง หรือ  เรือนจําจังหวัด
ในจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น โรงพยาบาลสระบุรี  

เรือนจําจังหวัดสระบุรี

2 ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟผ้กระทําผิดและ ฟื้นฟผ้กระทําผิดและเสริมทักษะด้านอาชีพให้ 400,000    สํานักงาน กองแผนและ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

2 คาใชจายโครงการฟนฟูผูกระทาผดและ ฟนฟูผูกระทาผดและเสรมทกษะดานอาชพให 400,000    สานกงาน กองแผนและ
เสริมทักษะด้านอาชีพให้ผู้กระทําผิด ผู้กระทําผิด ร่วมกับสํานักงานคุมประพฤติ คุมประพฤติ งบประมาณ
ร่วมกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

3 ค่าวัสดุสําหรับการจัดทําโครงการ บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 1,000,000    จังหวัดสระบุรี กองแผนและ
อบจ.สบ. พบปะประชาชน สนับสนุนจังหวัดสระบุรีออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียน งบประมาณ

ประชาชน เช่น เครื่องอุปโภค - บริโภค  เครื่องนุ่งห่ม 

ยาสามัญประจําบ้าน และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริม ส่งเสริมการบําบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและ 400,000      สถานพินิจและ กองแผนและ

การบําบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ คุ้มครองเด็ก งบประมาณ
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน จังหวัดสระบุรี และเยาวชน



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อุดหนุนสํานักงานพัฒนาสังคม งานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี 200,000      สนง.พัฒนาสังคม กองแผนและ

และความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคง งบประมาณ
จังหวัดสระบุรี ของมนุษย์

จังหวัดสระบุรี

6 อดหนนสํานักงานพัฒนาสังคม มหกรรมวันผ้สงอายแห่งชาติ 200,000    สนง.พัฒนาสังคม กองแผนและ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

6 อุดหนุนสานกงานพฒนาสงคม มหกรรมวนผูสูงอายุแหงชาต 200,000    สนง.พฒนาสงคม กองแผนและ
และความมั่นคงของมนุษย์ และวันครอบครัวจังหวัดสระบุรี และความมั่นคง งบประมาณ
จังหวัดสระบุรี ของมนุษย์

จังหวัดสระบุรี



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาทําเครื่องหมายจราจรตีเส้นจราจร จ้างฉาบผิว SLURRY  SEAL 9,000,000 อบจ.สบ. กองช่าง

ถนน  จ้างบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจาก ศูนย์กําจัดขยะฯ

ขยะมูลฝอยชุมชน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ้างเหมารักษาความ อ.บ้านหมอ
ปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของ อบจ.สบ. จ้างเหมาทํา

ความสะอาดอาคารที่ทําการ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ หรือ

สวนหย่อม สนามหญ้าของ อบจ.สบ. ค่าจ้างล้างฟิลม์ อัด ขยายภาพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

สวนหยอม สนามหญาของ อบจ.สบ. คาจางลางฟลม อด ขยายภาพ

เพื่อประกอบการสํารวจออกแบบการตรวจการจ้าง ค่าจ้างเข้าเล่ม

ทําปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ค่าจ้างทํา

ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานที่อยู่ใน

อํานาจหน้าที่ของอบจ.ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการงานในหน้าที่ของ อบจ. อื่น ๆ

แผนงาน เคหะและชุมชน
7 ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 834,235    อบจ.สบ. กองช่าง

ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งที่ดําเนินการเอง  หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น จังหวัดสระบุรี

แผนงาน การเกษตร
8 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะของ 569,000    จังหวัดสระบุรี กองช่าง

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2561



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ จัดฝึกอบรมด้านบทบาทภาวะผู้นํา 150,000         อบจ.สบ. กองแผนและ

เสริมสร้างบทบาทและภาวะ และการเสริมสร้างบทบาทสตรีให้แก่ จังหวัดสระบุรี งบประมาณ
ผู้นําสตรีจังหวัดสระบุรี กลุ่มสตรี ผู้นําชุมชนสตรี กลุ่มเยาวชนสตรี 

ตามโครงการของ อบจ.สบ.

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้กับกล่มสตรี  500,000       อบจ.สบ กองแผนและ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

2 คาใชจายในการจดทาโครงการ ฝกอบรมอาชพตาง ๆ ใหกบกลุมสตร  500,000       อบจ.สบ กองแผนและ
ส่งเสริมอาชีพ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดสระบุรี  งบประมาณ

ตามโครงการของ อบจ.สบ.

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการขับ 200,000         อบจ.สบ. กองการศึกษาฯ
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ และอื่น ๆ

การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการและอื่น ๆ 

4 อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,000,000      ศูนย์อํานวยการ กองแผนและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2561 ป้องกันและ งบประมาณ
(ศอ.ปส.จ.สระบุรี) ปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดสระบุรี



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 400,000         สถานีตํารวจภูธร กองแผนและ

ประจําปีงบประมาณ 2561 เมืองสระบุรี งบประมาณ

6 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร 400,000         สถานีตํารวจภูธร กองแผนและ
ประจําปีงบประมาณ 2561 เมืองสระบุรี งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

7 อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี เปิดระบบสัญญาณ GPS กับรถสายตรวจ 748,200         ตํารวจภูธร กองแผนและ
และรถที่ใช้ล่อเหยื่อในการติดตามจับกุม จังหวัดสระบุรี งบประมาณ
ตัวผู้กระทําผิดกฎหมาย 
ประจําปีงบประมาณ 2561

8 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข โครงการ " TO BE NUMBER ONE " 800,000         สนง.สาธารณสุข กองแผนและ
จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2561 จังหวัดสระบุรี งบประมาณ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ค่าใช้จ่ายโครงการออกกําลังกาย จัดซื้ออุปกรณ์  เช่น  ม้วนเทป  วีดีโอ 100,000           อบจ.สบ กองการศึกษาฯ

เพื่อสุขภาพ ค่าน้ําดื่ม  น้ําแข็ง  ค่าเบี้ยเลี้ยง   
(รํากระบอง - แอโรบิคแดนซ์) ค่าตอบแทนวิทยากร ของขวัญและ

รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ออกกําลังกาย   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

ราชการ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลรักษา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด 1,800,000        สระวายน้ํา กองการศึกษาฯ
ความสะอาด รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และการจ้างเหมา อบจ.สบ.
และการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ํา
เกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ําของ ของ อบจ.สบ.
อบจ.สบ.



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.10  แผนงานงบกลาง
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบสํานักงานหลักประกัน 4,000,000        สํานักงาน กองคลัง

สุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟู หลักประกันสุขภาพ
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ แห่งชาติ 
ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 500,000         อบจ.สบ. กองการศึกษาฯ

กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  เด็ก 
กับชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ เยาวชน งานพิธี งานรัฐพิธี ฯลฯ
เด็ก เยาวชน งานพิธี งานรัฐพิธีฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ/ ประเพณีสงน้ําพระวันสงกรานต์ 1,000,000    อบจ.สบ. กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

2 คาใชจายในการจดทาโครงการ/ ประเพณสงนาพระวนสงกรานต 1,000,000    อบจ.สบ. กองการศกษาฯ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีวันเข้าพรรษาตักบาตรดอกเข้าพรรษา

วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เวียนเทียนวันมาฆะบูชา ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี 

ประเพณีไท - ยวน ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายใน
งานพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน   
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบ

อาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง น้ําแข็ง น้ําดื่ม  
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ 
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น



ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 อุดหนุนสํานักงานส่งเสริม จัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา 1,000,000      สนง.ส่งเสริม กองการศึกษาฯ

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และถวายเทียนพระราชทาน การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน สืบสานประเพณียี่เป็งไท - ยวน 500,000         อบต.ดาวเรือง กองการศึกษาฯ
ตําบลดาวเรือง อ.เมืองสระบรี ประจําปี พ.ศ. 2560 อ.เมืองสระบรี

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ตาบลดาวเรอง อ.เมองสระบุร ประจาป พ.ศ. 2560 อ.เมองสระบุร
จ.สระบุรี



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู 2,000,000       อบจ.สบ. สน.ปลัดฯ

การดูงานนอกสถานที่ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา   
และพนักงานจ้างของ อบจ.สบ. ผู้ช่วยผู้บริหาร

รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
เดินทางไปอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ 

ตามที่หน่วยงานของรัฐเป็นผ้จัด หรือได้รับอนมัติ 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02

ตามทหนวยงานของรฐเปนผูจด หรอไดรบอนุมต 

อนุญาตให้เข้ารับการศึกษาอบรม
  

5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาบริการ ตามที่ มท กําหนดให้ 5,500,000       อบจ.สบ. สน.ปลัดฯ
เบิกจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. การจ้างเหมาทําความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ไม่รวมบ้านพักของทางราชการ
2. จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ

3. การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ

หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการ

4. การจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจ

หน้าที่ของ อบจ. เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล เป็นต้น



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ค่าจ้างที่ปรึกษางานวิจัย งานวิชาการ 100,000          อบจ.สบ. สน.ปลัดฯ

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ และอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างองค์กรหรือ
ต่าง ๆ สถาบันที่เป็นกลางดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้
บริการประชาชนของ อบจ.สบ.ฯลฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน 1,000,000       อบจ.สบ. กองกิจการสภาฯ
สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานนอก นอกสถานที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายนการเดิน   
สถานที่ ทางไปราชการต่าง ๆ ของสมาชิกสภา 

อบจ. นายก อบจ. รองนายก อบจ.  
เลขานุการ อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ.  
ผวจ. ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และ 

พนักงานจ้าง อบจ. รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ   
และประชาชนผู้ร่วมโครงการตามที่หน่วยงาน

ของรัฐเป็นผู้จัดหรือได้รับอนุมัติ อนุญาต 
ให้เข้ารับการอบรม รวมทั้งที่ อบจ.สบ. 
ดําเนินการเองตามระเบียบของทาง



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม  ค่าวัสดุ 26,000,000      อบจ.สบ. กองกิจการฯ

อบจ. และนายก อบจ. กรณีเลือกตั้งทั่วไป ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการนี้
และการเลือกตั้งซ่อม

9 ค่าจ้างที่ปรึกษาในการติดตาม จ้างที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผล 200,000          อบจ.สบ. กองแผนและ
ประเมินผล งบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

ประเมนผล งบประมาณ

10 ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตาม ตรวจติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ 100,000          อบจ.สบ. กองแผนและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ งบประมาณ

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาพิจารณ์ จัดประชาพิจารณ์ เวทีสนทนาประชาคม 500,000          อบจ.สบ. กองแผนและ
เวทีสนทนาประชาคม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอําเภอ งบประมาณ

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด
จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน
ระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และ



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม 100,000          อบจ.สบ. กองแผนและ

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา หรือ Clinie Center
ท้องถิ่น หรือ Clinie Center

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนกองอํานวยการรักษา ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ 1,500,000       กองอํานวยการ กองแผนและ

ความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี " คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน " รักษาความมั่นคง งบประมาณ
ภายใน

จังหวัดสระบุรี

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 02



1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง 25,000           สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
 - ระบบ 2 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เลขไทย เลขอารบิก บนจานอักษรเดียวกัน 
 - การป้อนกระดาษอัตโนมัติ ลบคําผิด 
ขีดเส้นอัตโนมัติ  
(ราคาท้องถิ่น)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

(ราคาทองถน)

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 10,000           กองแผนและ กองแผนและ
จํานวน  2   ตู้   (ราคาท้องถิ่น) งบประมาณ งบประมาณ

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 20  ช่อง  จํานวน  3  ตู้ 15,000           กองแผนและ กองแผนและ
(ราคาท้องถิ่น) งบประมาณ งบประมาณ

4 โซฟารับแขก โซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน  1  ชุด 50,000           กองแผนและ กองแผนและ
(ราคาท้องถิ่น) งบประมาณ งบประมาณ

5 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 210,000          กองแผนและ กองแผนและ
ความเรว็  50  แผ่นต่อนาที  จํานวน  1  เครื่อง งบประมาณ งบประมาณ



1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 เครื่องพิมพ์สําเนา เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 180,000          กองแผนและ กองแผนและ
400 x 400  จุดต่อตารางนิ้ว จํานวน  1  เครื่อง งบประมาณ งบประมาณ
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

7 เครื่องพิมพ์เช็ค เครื่องพิมพ์เช็ค ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูง 80,000           กองคลัง กองคลัง
สามารถพิมพ์เช็คจากระบบบัญชี  e - LAAS  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

สามารถพมพเชคจากระบบบญช  e  LAAS  

จํานวน   2   เครื่อง  (ราคาท้องถิ่น)

8 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 180,000          กองคลัง กองคลัง
ความเร็ว  40  แผ่นต่อนาที  จํานวน  1  เครื่อง

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

9 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 180,000          กองพัสดุและ กองพัสดุและ
ความเร็ว  40  แผ่นต่อนาที  จํานวน  1  เครื่อง ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

10 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 94,000           กองพัสดุและ กองพัสดุและ
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  36,000  บีทียู  จํานวน  2  เครื่อง ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน



1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 เก้าอี้ทํางาน เก้าอี้ทํางาน แบบมีที่ท้าวแขน พนักพิงสูง 28,000           กองพัสดุและ กองพัสดุและ
มีล้อเลื่อน มีโช้คปรับขึ้นลง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
หุ้มหนังสีดํา  จํานวน  7  ตัว  (ราคาท้องถิ่น)

12 โต๊ะสําหรับวาง โต๊ะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน  2  ตัว 6,000             กองพัสดุและ กองพัสดุและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ราคาท้องถิ่น) ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1แบบ ผด.02/1

เครองคอมพวเตอร (ราคาทองถน) ทรพยสน ทรพยสน

13 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2  บาน จํานวน  8  ตู้ (ราคาท้องถิ่น) 44,000           กองพัสดุและ กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

14 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2  ลิ้นชัก  5,000             กองพัสดุและ กองพัสดุและ
จํานวน  1  ตู้  (ราคาท้องถิ่น) ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

15 เครื่องรับโทรสาร เครื่องรับโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000           กองพัสดุและ กองพัสดุและ
ส่งเอกสารได้ครั้งละ  20  แผ่น จํานวน 1 เครื่อง ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

16 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 25,900           หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  15,000  บีทียู ภายใน ภายใน



1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 171,000          หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  50,000  บีทียู ภายใน ภายใน
จํานวน   3   เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

18 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  2  ลิ้นชัก 15,000         หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1แบบ ผด.02/1

18 โตะวางเครองคอมพวเตอร โตะวางเครองคอมพวเตอร  2  ลนชก 15,000         หนวยตรวจสอบ หนวยตรวจสอบ
จํานวน   2   ตัว  (ราคาท้องถิ่น) ภายใน ภายใน



1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 321,600          โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งและ ศาสนาและ
อุปกรณ์ติดตั้ง  ขนาด  30,000  บีทียู วัฒนธรรม
จํานวน   8   เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1



1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้ เก้าอี้อเนกประสงค์  จํานวน  40  ตัว 27,200           ห้องประชุม กองช่าง
(ราคาท้องถิ่น) กองช่าง

2 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 420,000          กองช่าง กองช่าง
ความเร็ว  50  แผ่นต่อนาที  จํานวน   2   เครื่อง
(ราคามาตรฐานครภัณฑ์ มีนาคม 2560)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

(ราคามาตรฐานครุภณฑ มนาคม 2560)

3 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะทํางานขาเหล็ก ขนาด 154 x 78 x 75.3  ซม. 36,000           กองช่าง กองช่าง
มีลิ้นชัก  2  ข้าง  พร้อมเก้าอี้พนักพิง มีท้าวแขน 
ล้อเลื่อน  จํานวน  3  ชุด  (ราคาท้องถิ่น)

รวม 3 483,200         
้ ้



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 38,500           สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
(inkjet)  จํานวน  5  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 120,000          กองแผนและ กองแผนและ
แบบที่ 2  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) งบประมาณ งบประมาณ
จํานวน  4  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

3 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA 11,200           กองแผนและ กองแผนและ
จํานวน  4  เครื่อง งบประมาณ งบประมาณ
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เครื่องพิมพ์  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 51,000           กองแผนและ กองแผนและ
LED สี  จํานวน  3  เครื่อง งบประมาณ งบประมาณ
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

5 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสําหรับ 15,200           กองแผนและ กองแผนและ
ปฎิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท งบประมาณ งบประมาณ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  จํานวน  4  ชุด
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่  2 120,000          กองคลัง กองคลัง
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) จํานวน  4  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 เครื่องพิมพ์  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  สี แบบ Network 24,000           กองคลัง กองคลัง
จํานวน  2  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

8 ชดโปรแกรมระบบ ชดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสําหรับ 15,200         กองคลัง กองคลัง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

8 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฎบตการสาหรบ 15,200         กองคลง กองคลง
ปฎิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  จํานวน  4  ชุด
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

9 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 7,600             กองพัสดุและ กองพัสดุและ
ปฎิบัติการสําหรับ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จํานวน  2  ชุด

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 32,000           กองพัสดุและ กองพัสดุและ
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จํานวน  2  ชุด ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

11 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 17,200           กองพัสดุและ กองพัสดุและ
(lnk Tank  Printer)  จํานวน   4   เครื่อง ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

12 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA 8,400             กองพัสดุและ กองพัสดุและ
จํานวน  3  เครื่อง ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 เครื่องพิมพ์  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 12,000           หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ
 แบบ Network   จํานวน  1  เครื่อง ภายใน ภายใน
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

14 เครื่องพิมพ์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 7,700             หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ
จํานวน  1  เครื่อง  ภายใน ภายใน
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

15 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA 5,600             หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ
จํานวน  2  เครื่อง ภายใน ภายใน
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 300,000          กองช่าง กองช่าง
แบบที่ 2  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)
จํานวน  10  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

ณ วนท 21 เม.ย. 60)

2 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวดํา 79,000           กองช่าง กองช่าง
ชนิด Network  แบบที่ 1  จํานวน  10  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

3 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  ขาวดํา 106,000          กองช่าง กองช่าง
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน  2  เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  28,000           กองช่าง กองช่าง
จํานวน   10   เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1แบบ ผด.02/1

5 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสําหรับ 38,000           กองช่าง กองช่าง
ปฎิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  จํานวน  10  ชุด
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560  
ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)

รวม 5 551,000         
้ ้



3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ จํานวน  1  เครื่อง 6,000             สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
 - ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 30  ซีซี
 - ใบเลื่อยไม่ต่ํากว่า  11  นิ้ว
 - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.8  แรงม้า
(ราคาท้องถิ่น)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1



3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จํานวน  2  เครื่อง 19,000           กองช่าง กองช่าง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

รวม 1 19,000          
้ ้



4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โทรทัศน์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด 13,000           กองแผนและ กองแผนและ
จอภาพ 1,920 X 1,080  พิกเซล  ขนาด  32 นิ้ว งบประมาณ งบประมาณ
จํานวน  1  เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1



4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โทรทัศน์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด 75,000           โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด  40  นิ้ว ศาสนาและ
จํานวน   5  เครื่อง วัฒนธรรม
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1



4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โทรทัศน์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด 30,000           สนามกีฬา กองการศึกษา
จอภาพ  1920 x 1080  พิกเซล  ขนาด  55  นิ้ว อบจ.สบ. ศาสนาและ
จํานวน  1  เครื่อง วัฒนธรรม
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

รวม 1 30,000          
้ ้



5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถบรรทุก (ดีเซล)  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน  952,000          กองแผนและ กองแผนและ
4  ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี  งบประมาณ งบประมาณ
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน  1  คัน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

2 หลังคารถบรรทุก หลังคารถบรรทุก  ขนาด  1  ตัน 34,000           กองแผนและ กองแผนและ
 - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก หลังคาสําเร็จรูป งบประมาณ งบประมาณ
ชนิดทําด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลม
พร้อมกระจกเลื่อน ท้ายเปิดแบบโช้คอัพ มีที่นั่ง
สองแถว พร้อมยางปู หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)



5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ 952,000          กองช่าง กองช่าง
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400  ซีซี. หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า  110   กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 4  ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

2 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ 1,980,000       กองช่าง กองช่าง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  6,000   ซีซี. หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า  170  กิโลวัตต์ 
แบบกระบะเทท้าย  จํานวน   1    คัน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

รวม 2 2,932,000      
้ ้



6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
   6.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง  จํานวน  1   ชุด 99,000           สนามกีฬา กองการศึกษา
(ราคาท้องถิ่น) อบจ.สบ. ศาสนาและ

วัฒนธรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

รวม 1 99,000          
้ ้



7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
   7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 79,000           กองช่าง กองช่าง
จํานวน   1   ชุด  (ราคาท้องถิ่น)

2 ชุดทดสอบความข้นเหลว ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 15,200           กองช่าง กองช่าง
ของคอนกรีต Slump Test   จํานวน  4  ชุด  (ราคาท้องถิ่น)
Slump Test

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

Slump Test

3 ชุดทดสอบความหนาแน่น ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม 100,000          กองช่าง กองช่าง
ของดินในสนาม  (Field Density Test)  ของวัสดุที่มีขนาดเม็ด

ผ่านตะแกรง  ขนาด  2  นิ้ว  จํานวน   2   ชุด
(ราคาท้องถิ่น)

รวม 3 194,200         
้ ้



8. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
   8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องชั่งดิจิตอล CST เครื่องชั่งดิจิตอล CST  รุ่น CDR - 30 60,000           กองช่าง กองช่าง
ขนาด   30  กิโลกรัม  เป็นเครื่องชั่งชนิดแสดง
การประมวลผลแบบตัวเลข โดยอาศัยหลักการ
ประมวลผลแบบตัวเลข โดยอาศัยหลักการ
อิเล็กทรอนิกส์ทํางานจากแผงวงจร (Main Board)
ต่อเชื่อมกับส่วนรับน้ําหนัก (load Cell)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1

ตอเชอมกบสวนรบนาหนก (load Cell)
จํานวน   4   ชุด  (ราคาท้องถิ่น)

รวม 1 60,000          
้ ้
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