
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
คร้ังที่ 2 พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โทร.0 3621 1852 ต่อ 310, 314
โทรสาร 0 3621 2188

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัสระบุรี

















































































































































































รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

1 ปูผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึง บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึง เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สามแยกซับมะฝ่อ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง สามแยกซับมะฝ่อ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 5 ลําดับที่ 3

 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รายจ่ายปี 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

กว้าง 6 ม. ยาว 4,260 ม. ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 3,222 ม. ไม่มีไหล่ทาง 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ (พ.ศ.2561-2564)

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ไม่น้อยกว่า 25,560 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. ไม่น้อยกว่า 19,332 ตร.ม. ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

จุดเริ่มต้น N 14.618802 E 101.086773 ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. ยาว 2,024 ม. ไม่มีไหล่ทาง

จุดสิ้นสุด N 14.583692 E 101.105039 หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง

จํานวนเงิน 7,146,000.-บาท ไม่น้อยกว่า 16,192 ตร.ม.

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 บริเวณสี่แยกขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

แผนงานเคหะและชุมชน หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นลาดยางรวม

ไม่น้อยกว่า 37,924 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.596687 E 101.086603

จุดสิ้นสุด N 14.591895 E 101.299263

จุดเริ่มต้น N 14.618803 E 101.086766

จุดสิ้นสุด N 14.604139 E 101.103915

จํานวนเงิน 9,272,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0047 ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0047 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ต.ดงตะงาว  อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ต.ดงตะงาว  อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 60 ลาํดับที่ 12

กว้าง 6 ม. ยาว 2,796 ม.ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หมู่ที่ 6 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี รายจ่ายปี 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,565 ม.ไหล่ทางข้างละ 1 ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ (พ.ศ.2561-2564)

ไม่น้อยกว่า 22,356 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.  หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

จุดเริ่มต้น N 14.593537 E 100.626875 ไม่น้อยกว่า 20,520 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

จุดสิ้นสุด N 14.622150 E 100.625810 จุดเริ่มต้น N 14.593537 E 100.626875

จํานวนเงิน 13,067,000.-บาท จุดสิ้นสุด N 14.622150 E 100.625810

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จํานวนเงิน 11,961,000.-บาท

แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,468 ม. ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,468 ม. ไม่มีไหล่ทาง 2.เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ หน้า 7 ลําดับที่ 6

หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า รายจ่ายปี 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

14,808 ตร.ม. 14,808 ตร.ม. 3.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ (พ.ศ.2561-2564)

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 915 ม. ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,245 ม. ไม่มีไหล่ทาง ปริมาณงานกับงบประมาณจริง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

 หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า  หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

5,490 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. 7,470 ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางi;,ไม่น้อยกว่า

ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.55255 E 101.014794 22,278 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

จุดสิ้นสุด N 14.550814 E 101.018098 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.565975 E 101.014438

ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.563556 E 101.015813 จุดสิ้นสุด N 14.555794 E 101.023380

จุดสิ้นสุด N 14.562590 E 101.011414 ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.562499 E 101.010731

ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้น N 14.559059 E 101.0126628 จุดสิ้นสุด N 14.560929 E 101.015470

จุดสิ้นสุด N 14.556296 E 101.022682 จํานวนเงิน 11,877,000.-บาท

จํานวนเงิน 11,100,000.-บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน  
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รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(ปัจจุบัน) (เปลี่ยนแปลงใหม่)

4 รถเกลี่ยดิน  จํานวน  1  คัน รถเกลี่ยดิน  ขนาดไม่น้อยกว่า  170  แรงม้า 1. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับ  - ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก แผนงานอุตสาหกรรม

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559) จํานวน  1  คัน (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ความเป็นจริงตามโครงการ ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08 ไม่ต้อง และการโยธา

มกราคม 2561) 2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2562    งบประมาณ   7,500,000.-บาท ปี 2561    งบประมาณ   7,500,000.-บาท ปี 2561   หน้า  568   ลําดับที่  9

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวดํา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 1. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับ  - ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก แผนงานอุตสาหกรรม

สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน  2  เครื่อง แบบ Network  สําหรับกระดาษขนาด A3 ความเป็นจริงตามโครงการ ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08 ไม่ต้อง และการโยธา

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน จํานวน  2  เครื่อง 2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   11  มีนาคม  2559) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ปี 2561   หน้า  570   ลําดับที่  17

ปี 2561    งบประมาณ   106,000.-บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561)

ปี 2561    งบประมาณ   106,000.-บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

เปลี่ยนแปลงเพื่อตั้งงบประมาณ ปี 2561 จํานวน    5   โครงการ      เป็นเงินทั้งสิ้น 40,715,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน




