
แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

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

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัสระบุรี





 

 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการที่ ของโครงการ จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 3-4) 3 60.00           9,034,000.00       90.94             กองช่าง

รวม 3 60.00          9,034,000.00      90.94            
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 5-6) 2 40.00           900,000.00          9.06               กองการศึกษาฯ

รวม 2 40.00          900,000.00         9.06              
รวมทั้งสิ้น 2 ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน (หน้า 3-6) 5 100.00         9,934,000.00      100.00          กองช่าง/กองการศึกษาฯ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ผด.01
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 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  
ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน กิจกรรมที่ ของกิจกรรม จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 7-9) 9 60.00 106,105,000.00    79.470 กองช่าง

1.2 ครุภัณฑ์เกษตร
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 10) 3 20.00 6,310,000.00       4.726 กองช่าง

1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 11) 3 20.00 21,100,000.00      15.803 กองช่าง

รวมทั้งสิ้น  3 ประเภทครุภัณฑ์ 1 แผนงาน  (หน้า 7-11) 15 100.00 133,515,000.00   100.000 กองช่าง

 

บัญชีสรุปจํานวนกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี(เฉพาะ ผ.08)

แบบ ผด.01
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.1 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 ปรับปรุงติดตั้ง ปรับปรุง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร 2,240,000    ปลอดภัยบริเวณทางหลวง กองช่าง

เครื่องหมายจราจรและ และอํานวยความสะดวกในการใช้เส้นทาง ท้องถิ่น สาย สบ.ถ.1-0001

อํานวยความสะดวก ตามจุดต่างๆที่กําหนด อาทิเช่น สระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน

ความปลอดภัย  -ติดตั้งป้ายจราจร ต.ตะกุด-ต.ตะลิ่งชัน

 -ติดตั้งชุดสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือ-สีแดง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

 -ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวัสดุเคลือบผิว (ถนนถ่ายโอน อบจ.สระบุรี)

 ต้านทานการลื่นไถล (สีแดง)

 -ติดตั้งกระจกโค้ง

ตามแบบ อบจ.สบ.

2 ก่อสร้างสะพาน กว้าง 4 ม. ยาว 24 ม. 1,227,000    บริวเณฝายน้ําล้น หมู่ที่ 2 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีทางเท้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย

ตามแบบ อบจ.สบ. จ.สระบุรี

 

พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2561

แบบ ผด.02
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.1 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.

พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,480 ม. 5,567,000    สายเลียบคลองห้วยผึ้ง กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. เชื่อมถนนพุแค-อ.แก่งคอย

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 3 ต.สองคอน 

ไม่น้อยกว่า 12,400 ตร.ม. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.621058

E 100.986056

จุดสิ้นสุด N 14.626568

E 100.981507
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.1 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.

พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

9,034,000      
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.1 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 จัดหาและพัฒนาระบบบริหาร 1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 450,000    กองการศึกษา กองการศึกษาฯ

จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษาฯ มีซอฟต์แวร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

ของกองการศึกษา ศาสนา ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

และวัฒนธรรม ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 1 ชุด 

 สําหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ

กองการศึกษาฯ มีซอฟต์แวร์

ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับใช้ใน

 การบริหารจัดการศึกษาทั้ง

การบริหารวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 

การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

งบประมาณ ผ่านระบบดิจิตัลหรือ

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.1 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.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

2 จัดหาและพัฒนาระบบบริหาร 1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 450,000   โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โรงเรียหรเทพฯ

จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนหรเทพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียก

ว่าโรงเรียนนวัตกรรมการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD - lnnovation Scools)

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ

โรงเรียนหรเทพ 

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

จํานวน  1  แห่ง

-6 -



2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2.1 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.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02

  900,000      

900,000                                        
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1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ (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 รถยนต์บรรทุกน้ํา รถยนต์บรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค์ มีปริมาตร 2,500,000     อบจ.สบ. กองช่าง

แบบอเนกประสงค์ กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี จํานวน 1 คัน

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

2 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบู 2,145,000     อบจ.สบ. กองช่าง

ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่อง

ว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จํานวน 3 คันๆ ละ

715,000 บาท

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

3 รถกระเช้า รถกระช้าสําหรับซ่อมไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 6,500,000     อบจ.สบ. กองช่าง

12 เมตร มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่ง

ทางบกกําหนด จํานวน 1 คัน

(ราคาท้องถิ่น)

4 รถยนต์บรรทุกเครน รถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดดั๊ม สามารถยกของ 7,000,000     อบจ.สบ. กองช่าง

ไฮดรอลิคติดตั๊ม ได้ไม่น้อยกว่า 19 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน

(ราคาท้องถิ่น)

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 
02/1

แบบ ผด. 
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    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ (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 รถซ่อมบํารุงอเนกประสงค์ รถซ่อมบํารุงอเนกประสงค์ (ซ่อมลาดยาง) เครื่องยน 27,500,000   อบจ.สบ. กองช่าง

ดีเซล กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า ติดตั้งชุดถัง

และอุปกรณ์สําหรับซ่อมบํารุงทางและปูผิวทาง

จํานวน 1 คัน

(ราคาท้องถิ่น)

6 รถยนต์บรรทุกเทท้าย รถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลคิ 3,960,000     อบจ.สบ. กองช่าง

จํานวน 2 คันๆ ละ 1,980,000 บาท

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

7 รถกู้ภัยสาธารณะ รถกู้ภัยสาธารณะ (รถไฟส่องสว่าง) ประเภท 4 ล้อ 3,500,000     อบจ.สบ. กองช่าง

จํานวน 1 คัน 

(ราคาท้องถิ่น)

8 รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 8,000,000     อบจ.สบ. กองช่าง

ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ภายในมีห้องสขุา

พร้อมโถ จํานวน 8 ห้อง และห้องสุขาคนพิการ

จํานวน 1 คัน

(ราคาท้องถิ่น)

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

02/1

แบบ ผด. 
02/1
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ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ (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.
9 รถบันไดกู้ภัยแบบบันไดเลื่อรถบันไดกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน ขนาดความสูงปฏิบัติง 45,000,000   อบจ.สบ. กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 25 เมตร จํานวน 1 คัน

(ราคาท้องถิ่น)

รวม 9 106,105,000 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ (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 เครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และ 810,000        อบจ.สบ. กองช่าง

อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 270,000 บาท

(ราคาท้องถิ่น)

2 เครื่องสูบน้ําลากจูง เครื่องสูบน้ําลากจูง แบบ 2 ล้อ ตัวปั้มแบบหอยโข่ง 2,000,000     อบจ.สบ. กองช่าง

ขนาดท่อดูด และท่อส่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์

ประกอบ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 1,000,000 บาท

(ราคาท้องถิ่น)

3 รถฟาร์มแทรคเตอร์ รถฟาร์มแทรคเตอร์ พร้อมเครื่องตัดหญ้า ขับเคลื่อน 3,500,000     อบจ.สบ. กองชา่ง

4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 คัน

(ราคาท้องถิ่น)

รวม 3 6,310,000    

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 
02/1
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3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ (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 รถขุดตีนตะขาบ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จํานวน 1 คัน 6,800,000     อบจ.สบ. กองช่าง

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

2 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม 11,000,000   อบจ.สบ. กองช่าง

จํานวน 1 คัน (ราคาท้องถิ่น)

3 รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 3,300,000     อบจ.สบ. กองช่าง

จํานวน 1 คัน

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

รวม 3 21,100,000  
133,515,000 รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน จํานวน 15 โครงการ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 
02/1
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