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คํานํา 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน  เพ่ือนําไปสู่    
การปฏิบัติ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ในกระบวนการท่ีนํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไปสู่การปฏิบัติ  จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนการดําเนินงาน 
เพ่ือทําให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดของ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ซ่ึงระบุถึงช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีจะดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลมากยิ่งข้ึน 
 
  ในการจัดทําแผนการดําเนินงานในคร้ังน้ี ต้องขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีด้วย           
กับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานทุกๆ ท่าน    
ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ-
ดําเนินงานคงจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานให้องค์กร ต่อไป 
 
 
        คณะผู้จัดทํา 
          กองแผนและงบประมาณ 
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
บทนํา  

 
ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้

ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระใน     
การกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ี
ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การ 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา 
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกล่าวจัดทําข้ึน  เพ่ือให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่าง 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอํานาจกว้างขวางข้ึน ซ่ึงมิใช่มีหน้าท่ีบริการ 
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมท้องถ่ิน และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ           
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีซ่ึงเป็นแผนท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี 
(2561–2564) และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปี เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตล่ะปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2559 กําหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

จุดมุ่งหมาย 
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีถือได้ว่ามีความสําคัญ

ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นอย่างย่ิงในอันท่ีจะทําให้การดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยํามากย่ิงข้ึน และจะทําให้
เกิดผลดีโดยรวมต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

ประกอบกับในการจัดทําแผนการดําเนินงานน้ัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
ประจําปีงบประมาณท่ีได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดังน้ัน จึงทําให้แนวทางในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณน้ัน ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากข้ึน และมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ    
ในแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตาม ประเมินผล เม่ือสิ้นปีงบประมาณมีความเหมาะสมและมีความ
สะดวกมากย่ิงข้ึน 
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แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังแผนการดําเนินงานยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามการดําเนินงาน การประเมินผล ดังน้ันแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทําดังน้ี 

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดําเนินการ  
2. จัดทําหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
3. เป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และ

แสดงถึงการดําเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีของ- 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
การวางแผนการดําเนินงาน เป็นแผนงานซ่ึงนําแผนการบริหารคือแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติ   กล่าวคือ นํากิจกรรม/
โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกกิจกรรม/โครงการ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีมีระยะเวลา
แน่นอน และกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง มาใช้ในการติดตามการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์  มีดังน้ี 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ
จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณน้ันเพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

2. แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน        
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ
โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

    3.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

    3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินกู้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเองโดยไม่ใช้ 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงาน 

4. เพ่ือใช้ในการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
  
ข้ันตอนท่ี 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการดําเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มาจัดทํารายละเอียดในการ
ดําเนินงาน  และได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการประสานและจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท้ังน้ีเพ่ือความเป็นไปได้และ
ถูกต้องในการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี 2   จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
   หลังจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ท่ีจะดําเนินการจริง คณะกรรมการสนับสนุนการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยนําข้อมูลท้ังหมดมาแยกแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 ข้ันตอนท่ี 3   การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
   หลังจากจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสร็จแล้ว  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุร ีนําร่างแผนฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพิจารณา
ร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ท้ังน้ี แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในสามสบิวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ันการขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจ 
ของผู้บริหารท้องถ่ิน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดทําแผนการดําเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 
ปีงบประมาณน้ัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน      
30 วัน นับแต่มีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดทําเป็นแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม         
ฉบับท่ี 2,3,4,......) 
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ร่างแผนการดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน 2 ส่วน  
  ส่วนท่ี 1 บทนํา ประกอบด้วย  

- บทนํา  
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

      แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ        
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวนโครงการท่ี 
ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

     การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด.01 น้ี จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ 
ท้ังหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ 
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมท้ังหมดด้วย 
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด          
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) (ผอ.02/1) 
      แบบ ผด.02 และ แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ/กิจกรรม  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดง
แผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ี
ดําเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหน่ึงไปสิ้นสุด
เดือนกันยายนอีกปีหน่ึง 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2562 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ        
จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สบ. 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สบ.                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                             
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สบ. 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม อบจ.สระบรีุ 

จดัทําร่างแผนการดําเนินงาน 

หน่วยงานอ่ืน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 
ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการดาํเนินงาน 
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ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
   แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพราะแผนการดําเนินงานได้แสดงถึงข้ันตอน   
การดําเนินงานท่ีมีห้วงเวลาท่ีชัดเจน  จึงใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการดําเนินงานได้โดยสะดวกรวมถึง
การประเมินผลท่ีแม่นยําตามข้ันตอน  และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  แต่ท้ังน้ีข้ันตอน กระบวนการตามแผน
ดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้น้ันก็ต่อเม่ือมีปัจจัยสนับสนุนท่ีเหมาะสม  ท่ีสําคัญคือรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรในแต่
ละโครงการ / กิจกรรม  รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ท่ีทําให้กระบวนงานเหล่าน้ันไม่สามารถเป็นไปตามแผน เช่น  
จํานวนเงินรายได้ไม่เพียงพอ  สภาวการณ์ท่ีผันผวนของสังคมและการเมือง  ภาวะดินฟ้าอากาศท่ีไม่เอ้ือต่อ  
การดําเนินกิจกรรม  เป็นต้น โดยสรุป ได้ดังน้ี 
  1. ทําให้การดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากข้ึน 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนํา แผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี 
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สระบุรี 
6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการต่างๆ  

ตามงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการที่ ของโครงการ จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (หน้า 12) 2 1.235           27,520,000.00      4.241           กองช่าง
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 13-35) 69 42.593         507,187,000.00    78.154          กองช่าง

รวม 71 43.827         534,707,000.00   82.395         
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (หน้า 36-37) 3 1.852           4,786,100.00       0.738           กองช่าง
    2.2 แผนงานการศึกษา (หน้า 38-53) 38 23.457         15,884,290.00      2.448           กองการศึกษาฯ

    2.3 แผนงานสาธารณสุข (หน้า 54-55) 6 3.704           15,400,000.00      2.373           กองช่าง,กองแผนฯ
    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (หน้า 56-57) 4 2.469           1,800,000.00       0.277           สํานักปลัดฯ, กองแผนฯ
    2.5 แผนงานเคหะและชุมชน (หน้า 58) 2 1.235           6,514,000.00       1.004           กองช่าง
    2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า 59-61) 8 4.938           4,350,000.00       0.670           กองการศึกษาฯ,กองแผนฯ,สํานักปลัดฯ

    2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 62-64) 5 3.086           31,584,000.00      4.867           กองการศึกษาฯ

    2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 65) 1 0.617           9,000,000.00       1.387           กองช่าง
    2.9 แผนงานการเกษตร (หน้า 66) 1 0.617           569,000.00          0.088           กองช่าง
    2.10 แผนงานงบกลาง (หน้า 67) 2 1.235           5,000,000.00       0.770           สํานักปลัดฯ,กองคลัง

รวม 70 43.210         94,887,390.00    14.622         

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ผด.01
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 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการที่ ของโครงการ จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 68-69) 2 1.235           1,500,000.00       0.231           กองการศึกษาฯ

รวม 2 1.235          1,500,000.00      0.231           
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป (หน้า 70-78) 17 10.494         9,665,000.00       1.489           กองกิจการสภาฯ,สํานักปลัดฯ

กองแผนฯ
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า 79) 1 0.617           1,500,000.00       0.231           กองแผนฯ
    4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 80) 1 0.617           6,695,000.00       1.032           กองช่าง

รวม 19 11.728         17,860,000.00    2.752           
รวมทั้งสิ้น 162 100.000       648,954,390.00   100.000       
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 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการที่ ของโครงการ จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 71 43.827         534,707,000.00    82.395          กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 70 43.210         94,887,390.00      14.622          กองช่าง,กองแผนฯ,กองคลัง

สํานักปลัดฯ, กองการศึกษาฯ
 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี 2 1.235           1,500,000.00       0.231           กองการศึกษาฯ
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 19 11.728         17,860,000.00      2.752           กองกิจการสภาฯ,กองช่าง

สํานักปลัดฯ,กองแผนฯ

 
  

รวมทั้งสิ้น 162 100.000       648,954,390.00   100.000       
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 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน กิจกรรมที่ ของกิจกรรม จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ
ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน
      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (หน้า 81-84) 20 28.9855 772,580.00          2.99392 สํานักปลัดฯ,กองแผนฯ,กองคลัง

กองพัสดุฯ,หน่วยตรวจสอบฯ
กองกิจการสภาฯ

      1.2 แผนงานการศึกษา (หน้า 85-86) 9 13.0435 408,900.00          1.58458 กองการศึกษาฯ
      1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 87-88) 4 5.7971 577,400.00          2.23755 กองช่าง
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
      2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (หน้า 89) 1 1.4493 814,000.00          3.15443 กองแผนฯ
      2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 90) 1 1.4493 1,430,000.00       5.54157 กองช่าง
3. ครุภัณฑ์เกษตร   
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 91) 2 2.8986 1,540,000.00       5.96784 กองช่าง
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
      4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า 92) 4 5.7971 18,745,000.00      72.64102 กองช่าง
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
      5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 93) 1 1.4493 266,410.00          1.03240 กองการศึกษาฯ

บัญชีสรุปจํานวนกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เฉพาะในส่วนของ ผ.08)

แบบ ผด.01
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 จํานวน คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ  

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน กิจกรรมที่ ของกิจกรรม จํานวนงบประมาณ ของงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
      6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 94) 1 1.4493 240,000.00          0.93005 กองการศึกษาฯ
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (หน้า 95) 1 1.4493 10,200.00           0.03953 สํานักปลัดฯ
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
      8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (หน้า 96-101) 15 21.7391 629,800.00          2.44061 สํานักปลัดฯ,กองแผน

กองคลัง,กองพัสดุฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

      8.2 แผนงานการศึกษา (หน้า 102-104) 8 11.5942 342,000.00          1.32533 กองการศึกษาฯ
      8.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 105) 2 2.8986 28,690.00           0.11118 กองการศึกษาฯ

รวมทั้งสิ้น  8 ประเภทครุภัณฑ์ 4 แผนงาน  (หน้า 81-105) 69 100 25,804,980.00    100  
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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 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา วางท่อระบายน้ําขนาด ศก. 16,570,000   บริเวณริมถนนอดิเรกสาร กองช่าง

พร้อมบ่อพัก 1X1 ม.พร้อมบ่อพักทุก ตั้งแต่ หมู่ที่ 2,3,4,6 

ระยะ 10 ม.ความยาวรวม ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ 

3,400 ม. จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ.

2 ก่อสร้างทางเท้า ก่อสร้างทางเท้า กว้าง 3 ม. 10,950,000   ก่อสร้างทางเท้า กองช่าง

ถนนสายวัฒนธรรม (ช่วงที่ 2) ยาว 954 ม.พร้อมวางท่อ ถนนสายวัฒนธรรม (ช่วงที่ 2)

หมู่ที่ 1-4 ต.ต้นตาล ขนาด ศก.0.80X1.00 ม. หมู่ที่ 1-4 ต.ต้นตาล

ถึง หมู่ที่ 1-3 ต.พระยาทด จํานวน 855 ท่อน บ่อพัก ถึง หมู่ที่ 1-3 ต.พระยาทด

อ.เสาไห้ เชื่อมต่อ ต.ดาวเรือง ขนาด 1.25X1.25 ม.จํานวน อ.เสาไห้ เชื่อมต่อ ต.ดาวเรือง

อ.เมือง จ.สระบุรี เชื่อม 95 บ่อ และติดตั้งโคมไฟสูง อ.เมือง จ.สระบุรี เชื่อม

ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 9 ม.ขนาด 250w ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

จํานวน 13 ต้น

ตามแบบ อบจ.สบ.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

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

แบบ ผด.02
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม.ยาว 4,050 ม. ไม่มีไหล่ทาง 10,089,000  สายพระพุทธฉาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5-หมู่ที่ 8 กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า  24,300 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.458815 E 100.951611

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.452871 E 100.986941

 

2 ปูผิวจราจร กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ไม่มีไหล่ทาง 3,363,000    บริเวณเทศบาล 5 ช่วงสี่แยกหอนาฬิกาถึง กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง สามแยกซับมะฝ่อ หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย

ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.596651 E 101.086595

 จุดสิ้นสุด N 14.579949 E 101.094319

3 ปูผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 3,222 ม. 9,272,000    บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึง กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ สามแยกซับมะฝ่อ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง

ลาดยางไม่น้อยกว่า 19,332 ตร.ม. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. ยาว 2,024 ม. ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.596687 E 101.086603

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดสิ้นสุด N 14.591895 E 101.299263

ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,192 ตร.ม. ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.618803 E 101.086766

บริเวณสี่แยกขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า จุดสิ้นสุด N 14.604139 E 101.103915

2,400 ตร.ม.หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้น

ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 37,924 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

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

แบบ ผด.02

- 13 -



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

4 ปูผิวจราจร กว้าง 6 ม. ยาว 3,125 ม. ไม่มีไหล่ทาง 5,253,000    บริเวณซับมะฝ่อถึงถนนเทศบาล 3,4,5,6 กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 3,6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 18,750 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.572120 E 101.076579

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.583660 E 101.103020

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 6,130 ม. ไม่มีไหล่ทาง 15,480,000  หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อน กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 36,780 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.714379 E 101.007263

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.722484 E 101.051524

 

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,595 ม. ไม่มีไหล่ทาง 3,470,000    สายบ้านคําใหญ่-โบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 5 กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคดิเป็นพื้นที่ลาดยาง ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 9,570 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.692415 E 100.999753

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.682714 E 101.007772
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,468 ม. 11,877,000  หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็น ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.565975 E 101.014438

พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 14,808 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.555794 E 101.023380

 ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,245 ม. ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.562499 E 101.010731

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็น จุดสิ้นสุด N 14.560929 E 101.015470

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,470 ตร.ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 

22,278 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1,3 กว้าง 6 ม. ยาว 1,010 ม. 6,395,000    หมู่ที่ 8 บ้านหินตั้ง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดเริ่มต้น N 14.447377 E 101.144836

 ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,060 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.420621 E 101.136990

(ทั้งสองช่วงรวมกัน)  

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. 

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,200 ตร.ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า

19,260 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 4,100 ม.ไม่มีไหล่ทาง 14,316,000  สาย หมู่ที่ 4 บ้านดอนจาน กองช่าง

หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ต.ชําผักแพว-บ้านหนองผักบุ้ง ต.ทับกวาง

ไม่น้อยกว่า 24,600 ตร.ม. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.562096 E 101.046998

จุดสิ้นสุด N 14.530909 E 101.062404

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 3,200 ม. ไม่มีไหล่ทาง 9,020,000    สายหมู่ที่ 4,2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.401230 E 101.114242

ไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.384863 E 101.129029

 ตามแบบ อบจ.สบ.

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.ไม่มีไหล่ทาง 2,678,000    หมู่ที่ 1-2 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.601814 E 100.960434

ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.591095 E 100.962723

 ตามแบบ อบจ.สบ.  

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,260 ม.ไม่มีไหล่ทาง 2,708,000    สาย 6 หมู่ที่ 2,5,6 และ หมู่ที่ 9 ต.หินซ้อน กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง อ. แก่งคอย จ.สระบุรี 

ไม่น้อยกว่า 7,560 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.751198 E 101.482266

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.750428 E 101.036490
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

13 ขยายไหล่ทางถนนลาดยาง ขยายไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 15,380 ม. 13,540,000  ขยายไหล่ทางถนนลาดยาง สบ.ถ1-0007 กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ

ไม่น้อยกว่า 30,760 ตร.ม. ต.หินซ้อน  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.690415 E 101.018546

จุดสิ้นสุด N 14.782983 E 101.045934

 

14 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 1,080 ม.ไม่มีไหล่ทาง 4,500,000    หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง -ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย กองช่าง

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จ.สระบุรี 

ไม่น้อยกว่า 6,480 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.466077 E 101.035746

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.474600 E 101.039522

 

15 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 2,010 ม. ไม่มีไหล่ทาง 6,949,000    สายซอยคําหล้า หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย กองช่าง

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 10,050 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.420568 E 101.143728

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.428506 E 101.141885

16 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,750 ม.ไม่มีไหล่ทาง 6,870,000    หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กองช่าง

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จุดเริ่มต้น N 14.417162 E 101.151409

ไม่น้อยกว่า 8,750 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.4177836 E 101.143209

ตามแบบ อบจ.สบ.  
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 4,650 ม. 15,889,000  หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.หนองแค กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หนา 0.05 ม. จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า จ.ปทุมธานี (ช่วงที่ 2)

37,200 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.262383 E 100.862687

จุดสิ้นสุด N 14.243957 E 100.824149

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. ไม่มีไหล่ทาง 2,848,000    หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จ.สระบุรี 

ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.4033662 E 100.807325

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.406307 E 100.818048

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.ไม่มีไหล่ทาง 3,190,000    หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จ.สระบุรี 

ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.396391 E 100.813718

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.386913 E 100.810757

 

20 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 4,700 ม. 14,000,000  สาย สบ.ถ1-0012 กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หนา 0.05 ม. สายบ้านหนองน้ําส้ม-บ้านโคกแค

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า บริเวณ ต.หนองโรง  อ.หนองแค จ.สระบุรี

32,900 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.306475 E 100.887402

จุดสิ้นสุด N 14.287772 E 100.848015
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

21 ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,775 ม. 7,855,000    จากแยกหนองโสน เชื่อมต.โคกแย้-ต.หนองไข่น้ํา กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ หมู่ที่ 3,2 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค 

 คสล.ไม่น้อยกว่า 8,875 ตร.ม. จ.สระบุรี

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 970 ม. จุดเริ่มต้น N 14.306689 E 100.887921

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ จุดสิ้นสุด N 14.324453 E 100.924884

คสล.ไม่น้อยกว่า 3,880 ตร.ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.รวม 12,755 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 3,310 ม.หนา 0.05 ม. 7,986,000    สายสันโท หมู่ที่ 5,6,7,8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง เชื่อมต่อ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 16,550 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.655652 E 100.717501

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.659364 E 100.687562

 

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,116 ม.หนา 0.05 ม. 4,550,000    สายหนองบ่อโพรง-หนองเข หมู่ที่ 2-3 กองช่าง

ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ต.หนองบัว เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.สร่างโศก

ไม่น้อยกว่า 10,580 ตร.ม. อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.636411 E 100.776942

 จุดสิ้นสุด N 14.622179 E 100.783219
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

24 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 1,290 ม. หนา 0.05 ม. 3,143,000    สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว เชื่อม หมู่ที่ 1 กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 6,450 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.620031 E 100.773298

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.611859 E 100.769383

 

25 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,860 ม.หนา 0.15 ม. 6,544,000    สายสะพานขาว ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 กองช่าง

ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต

ไม่น้อยกว่า 14,300 ตร.ม. ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.655089 E 100.702526

จุดสิ้นสุด N 14.661844 E 100.676842

26 ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 3,210 ม.หนา 0.15 ม. 11,440,000  สายคันคลอง บริเวณหมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 2 กองช่าง

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อ ต.ดอนทอง

หรือคิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า อ.หนองโดน จ.สระบุรี

16,050 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.590234 E 100.647318

จุดสิ้นสุด N 14.591456 E 100.670208

27 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,865 ม. หนา 0.15 ม. 5,534,000    เลียบคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 9,325 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.561567 E 100.882333

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.567967 E 100.871104
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

28 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 1,460 ม. หนา 0.05 ม. 3,782,000    สายหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอง ต.ลําพญากลาง กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 7,300 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.945455 E 101.410134

 ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.953962 E 101.409782

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.05 ม. 5,331,000    หมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลําพญากลาง กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  (ช่วงที่ 2)

ลาดยางไม่น้อยกว่า  10,400 ตร.ม. จุดเริมต้น N 14.885065 E 101.386671

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.889929 E 101.335087

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 7 ม. ยาว 441 ม. 3,398,000    ถนนสายเทศบาล 1 (บริเวณถนนหอนาฬิกาถึง กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หนา 0.05 ม. แยกถนนอดิเรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ 

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ

ไม่น้อยกว่า 3,969 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.641855 E 101.201414

ช่วงที่ 2ผิวจราจรคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดสิ้นสุด N 14.646897 E 101.201899

ไม่น้อยกว่า 3,413 ตร.ม.หนา 0.05 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 

7,382 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ.
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม.หนา 0.05 ม. 7,577,000    สายหมู่ที่ 6 บ้านเขาสวอง-หนองใหญ่  กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมทาง

ไม่น้อยกว่า 16,800 ตร.ม. ลัดไปเขต ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.825625 E 101.346162

จุดสิ้นสุด N 14.812565 E 101.364711

32 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 3,860 ม. 18,650,000  หมู่ที่ 3-5 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กองช่าง

หนา 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทาง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.900348 E 101.414612

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,030 ม. จุดสิ้นสุด N 14.906478 E 101.411291

หนา 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.524993 E 101.254317

คสล.รวมไม่น้อยกว่า 29,340 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.530059 E 101.252012

ตามแบบ อบจ.สบ.
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

33 ปรับปรุงถนน คสล.และ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 311 ม. 16,281,000   บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนน กองช่าง

ปรับปรุงถนนลาดยาง ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 0.50 ม.1 ข้าง สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก

พร้อมวางท่อระบายน้ํา หนา  0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จ.สระบุรี

ชนิดท่อเหลี่ยม ไม่น้อยกว่า 1,555 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.652375 E 101.196256

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 128 ม.ไม่มีไหล่ทาง จุดสิ้นสุด N 14.657256 E 101.199175

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพัก)

ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม.ไม่มีไหล่ทาง

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. 

ไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพัก)

ช่วงที่ 4 กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.หนา 0.05 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,244 ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพัก)

พร้อมวางท่อระบายน้ํา ชนิดท่อเหลี่ยม 

จํานวน 451 ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

34 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 3,250 ม.หนา 0.15 ม. 9,304,000    สาย หมู่ที่ 11 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2 ตลอดสาย)

ไม่น้อยกว่า 16,250 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.945455 E 101.410134

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.800116 E 101.165372
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

35 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. 3,583,000    หมู่ที่ 7 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กองช่าง

 ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จุดเริ่มต้น N 14.998062 E 101.410365

 ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.991868 E 101.404705

 ตามแบบ อบจ.สบ.

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,565 ม. หนา 0.08 ม. 11,961,000  สาย สบ.ถ1-0047 สายบ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ กองช่าง
ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ ต.ไผ่หลิ่ว-ต.ดงตะงาว  อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 

ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,520 ตร.ม. หมู่ที่ 6 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.593537 E 100.626875

จุดสิ้นสุด N 14.622150 E 100.625810

37 ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 ม.หนา 0.15 ม. 5,165,000    หมู่ที่ 5,6,7 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด เชื่อมต่อ กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 7,750 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.569459 E 100.611450

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.551000 E 100.607808

38 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. 4,164,000    หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี กองช่าง

ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. จุดเริ่มต้น N 14.631813 E 100.595433

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จุดสิ้นสุด N 14.638412 E 100.601943

 6,000 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

39 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 ม.หนา 0.15 ม. 4,689,000    หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด กองช่าง

ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. จ.สระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.617750 E 100.589279

 6,500 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.627186 E 100.593544

40 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 897 ม.หนา 0.15 ม. 3,145,000    หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิ่ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว กองช่าง

 ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) 

ไม่น้อยกว่า 4,485 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.633164 E 100.625949

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.639254 E 100.621235

41 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.05 ม. 4,592,000    หมู่ที่ 15 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.859183 E 101.135937

 ไม่น้อยกว่า 11,400 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.862193 E 101.116665

 ตามแบบ อบจ.สบ.

42 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.05 ม. 2,061,000    หมู่ที่ 2 (สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9) ต.วังม่วง อ.วังม่วง กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.860085 E 101.181007

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.867629 E 101.178953
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

43 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.05 ม. 2,502,000    หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 2 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดเริ่มต้น N 14.844251 E 101.205823

ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.847096 E 101.190653

ตามแบบ อบจ.สบ.  

44 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 830 ม. หนา 0.05 ม. 2,129,000    สายบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. จ.สระบุรี 

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.760930 E 101.117322

4,980 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.764643 E 101.122821

45 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 711 ม.ไม่มีไหล่ทาง 2,864,000    หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี กองช่าง

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง สายที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.860538 E 101.155985

ไม่น้อยกว่า 4,266 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.866499 E 101.155447

สายที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 452 ม.ไม่มีไหล่ทาง สายที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.860346 E 101.153458

หนา 0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดสิ้นสุด N 14.861899 E 101.150371

ไม่น้อยกว่า 2,712 ตร.ม.หรือคิดเป็นพื้นที่

ลาดยางรวม 6,978 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

46 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 534 ม. 2,116,000    หมู่ที่ 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี จ.สระบุรี กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.858089 E 101.204552

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 151 ม. จุดสิ้นสุด N 14.860417 E 101.200552

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็น ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.857575 E 101.202854

พื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 3,425 ตร.ม. จุดสิ้นสุด N 14.858937 E 101.202788

ตามแบบ อบจ.สบ.

47 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. 3,053,000    หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็น คสล.ไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.74587 E 101.11666

5,000 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.73859 E 101.11813

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.หนา 0.05 ม. 6,218,000    สายเพลียขวา-ห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ผึ้งรวง กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.593892 E 100.924132

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.613688 E 100.924604
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,410 ม. 7,560,000    สายลําห้วยวังไทร หมู่ที่ 5,6 ต.เขาดินพัฒนา กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,990 ม. ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.629931 E 100.916898

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. จุดสิ้นสุด N 14.639587 E 100.920584

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.632030 E 100.919945

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. จุดสิ้นสุด N 14.618425 E 100.917171

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมทั้งสามช่วง

ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. 

ตามแบบ อบจ.สบ.

50 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,700 ม.หนา 0.08 ม. 13,088,000  สบ.ถ1-0040 สายบ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ ต.พุแค-ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ

ลาดยางไม่น้อยกว่า 21,600 ตร.ม. จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.678247 E 100.943545

จุดสิ้นสุด N 14.698732 E 100.937015
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

51 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 7 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.08 ม. 12,000,000  ถนนสาย 3385 หน้าพระลาน-บ้านหนองจาน กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,10 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ

ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,800 ตร.ม. จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.710504 E 100.913018

จุดสิ้นสุด N 14.703562 E 100.921180

52 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,320 ม. หนา 0.05 ม. 3,958,000    สายบ้านซับนางเลิ้ง หมู่ที่ 7-สี่แยกหน้าวัดซับครก กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 7,920 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.779588 E 100.766182

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.788931 E 100.769811

53 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. 3,487,000    สายหมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทาง-หลวงแผ่นดิน กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมายเลข 3250 และหมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทาง

ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. หลวงชนบท สบ.4006 ต.ห้วยป่าหวาย

ตามแบบ อบจ.สบ. อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

จุดเริ่มต้น N 14.2698056 E 100.8186194

จุดสิ้นสุด N 14.60963333 E 100.8148278
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

54 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 8 เมตร ยาว 1,620 ม.หนา 0.20 ม 13,210,000  บริเวณถนนซอย 3 หมู่ที่ 1,9 ต.ธารเกษม กองช่าง

ไหล่ทางลงลูกรัง 0.50 ม..หรือคิดเป็นพื้นที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

คสล.ไม่น้อยกว่า 12,960 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.73009 E 100.7964

 ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.7324 E 100.8022

55 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม.ยาว 670 ม.หนา 0.05 ม. 3,792,000    สายทางเข้าวัดบางกง เลียบคลองบางกง หมู่ที่ 9-5 กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม.ยาว 1,610 ม. หนา 0.05 ม. จุดเริ่มต้น N 14.18058 E 100.58273

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง จุดสิ้นสุด N 14.17523 E 100.58620

ไม่น้อยกว่า 13,010 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

56 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,190 ม. หนา 0.05 ม. 3,220,000    สายซอยวิหารแดง 4 หมู่ที่ 4 ต.วิหารแดง เชื่อม กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 1 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 10,950 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.312755 E 100.996474

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.321166 E 101.012358
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

57 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 5,290 ม. หนา 0.05 ม. 11,710,000  ถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สบ.ถ.45002 กองช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ วิหารแดง-คลองเรือ หมู่ที่ 1,6,5,9 ต.คลองเรือ

ลาดยางไม่น้อยกว่า 42,132 ตร.ม. อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

(หักพื้นที่บ่อพัก)  ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.201750 E 101.05595

จุดสิ้นสุด N 14.21802 E 101.25466

58 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,680 ม. 11,990,000  สบ.ถ1-0031 สายบ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,080 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.349363 E 100.982176

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 40 ม.ไม่มีไหล่ทาง จุดสิ้นสุด N 14.349922 E 100.955743

หนา 0.08 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

59 ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม.ยาว 53 ม. หนา 0.05 ม. 9,044,000    สายวิหารแดง-สมานมิตร กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า  318 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.352043 E 101.002182

ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม.ยาว 3,447 ม. หนา 0.05 ม. จุดสิ้นสุด N 14.371996 E 101.025779

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง 

ไม่น้อยกว่า 20,682 ตร.ม.หรือคิดเป็น

พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า  21,000 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

60 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 867 ม. หนา 0.15 ม. 4,000,000    สายคลองบางกง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง เชื่อมต่อ กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 5,202 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.18058 E 100.58273

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.17523 E 100.85620

61 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 4,500 ม.หนา 0.15 ม. 13,530,000  สายบ้านหนองแซงเชื่อมบ้านหนองกีบม้า กองช่าง

 ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. บริเวณหมู่ที่ 2,7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง

ไม่น้อยกว่า 22,500 ตร.ม.  จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.490275 E 100.782837

จุดสิ้นสุด N 14.515838 E 100.754524
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

62 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. หนา 0.05 ม. 5,870,000    จากแยกคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง  หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 11 ถึงหมู่ที่ 7 ต.หนองโดน อ.หนองโดน

ไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม.  จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.661726 E 100.740512

จุดสิ้นสุด N 14.659425 E 100.721903

63 ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 3,970 ม.หนา 0.05 ม. 10,780,000  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากพื้นที่ ต.หนองโดน กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.ดอนทอง หมู่ที่ 5 

ไม่น้อยกว่า 19,850 ตร.ม. ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 

 ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.684674 E 100.696700

จุดสิ้นสุด N 14.664914 E 100.667292

64 ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 3,540 ม. หนา 0.15 ม. 11,819,000  บริเวณข้างวัดกองทอง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 1 กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ต.ดอนทอง เชื่อม ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน 

ไม่น้อยกว่า 17,700 ตร.ม. จ.สระบุรี

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดเริ่มต้น N 14.669639 E 100.671519

 จุดสิ้นสุด N 14.692415 E 100.665189
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

65 ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 676 ม. หนา 0.15 ม. 2,338,000    บริเวณ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน กองช่าง

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22 R

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จุดเริ่มต้น N 14.723757 E 100.675548

3,380 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.720461 E 100.672202

66 ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,360 ม. หนา 0.15 ม. 6,242,000    บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 กองช่าง

ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 14.707452 E 100.672777

ตามแบบ อบจ.สบ. จุดสิ้นสุด N 14.696279 E 100.668037

67 ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,512 ม. 10,370,000  บริเวณจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 2 ถึง กองช่าง

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. หมู่ที่ 3,4,5,7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ไม่น้อยกว่า 12,560 ตร.ม. ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.733308 E 100.692294

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 378 ม. จุดสิ้นสุด N 14.719414 E 100.681219

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.721231 E 100.678416

หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า จุดสิ้นสุด N 14.723886 E 100.676066

1,890 ตร.ม.รวมคิดเป็นพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 14,450 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 1.2 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.
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

68 ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,836 ม. 7,902,000    บริเวณจากซุ้มทางเข้า หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 1,4 กองช่าง

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ อ.หนองโดน จ.สระบุรี

คสล.ไม่น้อยกว่า 9,180 ตร.ม. ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 14.717713 E 100.70894

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 380 ม. จุดสิ้นสุด N 14.712099 E 100.694921

ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 14.713427 E 100.702281

หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. จุดสิ้นสุด N 14.710235 E 100.702660

ไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม.รวมคิดเป็นพื้นที่

คสล.ไม่น้อยกว่า 11,080 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

69 ก่อสร้างทางเท้า ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 932 ม. 9,953,000    สบ.ถ1-0016 หมู่ที่ 9,10 และ หมู่ที่ 2 กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม. ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 กว้าง 1.50 ม. ยาว 28 ม. จุดเริ่มต้น N 14.589792 E 100.662121
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็น จุดสิ้นสุด N 14.605258 E 100.695728
พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า

 3,507.182 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

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 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องวงจรปิดชนิดภายในอาคาร 2,486,100     สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ

ไม่น้อยกว่า 17 ตัว ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

กล้องวงจรปิดชนิดภายนอกอาคาร

ไม่น้อยกว่า 9 ตัว

เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย

แบบที่ 2 

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ-

งานประมวลผล

และอุปกรณ์เชื่อมต่อและติดตั้ง ฯลฯ

ตามแบบ อบจ.สบ.

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

แบบ ผด.02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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.
2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม บํารุงรักษาและซ่อมปรับปรุงครุภัณฑ์กล้อง 2,000,000   ในเขตพื้นที่ กองช่าง

วงจรปิด (Close Circuit Television:CCTV) จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี

3 เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดําเนินการเองหรือร่วมกับองค์กรภาครัฐ 300,000     ในเขตพื้นที่ กองช่าง
อุบัติภัยต่าง ๆ และเอกชนอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและ จังหวัดสระบุรี

เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อุบัติภัยต่าง ๆ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นเกี่ยวข้อง
และจําเป็นต้องจ่าย

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

แบบ ผด. 02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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 แข่งขันทางวิชาการในโรงเรียนและ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมา 100,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

การแข่งขันทางวิชาการนักเรียน อปท. รถรับ - ส่งนักเรียน ค่าเก็บตัว ค่าเบี้ยเลี้ยง อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วัฒนธรรม

ร่วมกับ อปท.อื่น ของ ร.ร.หรเทพ ค่าน้ําแข็ง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ของขวัญ ของที่ระลึก รางวัล ค่าจ้างเหมา

บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ 100,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

และนักเรียน ร.ร.หรเทพ อาหาร  ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง ค่าอาหาร อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม เครื่องดื่ม วัฒนธรรม

ค่าดอกไม้  ธูปเทียน ของขวัญของที่ระลึก
ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับ
ค่าจ้างเหมาทําพลุสัญญาณพลุสี ดอกไม้ไฟ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น

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

แบบ ผด. 02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

3 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการตรวจประเมินภายนอกจาก 30,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของ ร.ร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สมศ. เช่น จัดทําเอกสาร คู่มือการประเมิน อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

เครื่องมือการประเมิน รายงานผลการประเมิน วัฒนธรรม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน   
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  

4 ปัจฉิมนิเทศก์และมอบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งสถานที่ 100,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ค่าใช้จ่ายในพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

และมัธยมศึกษา ของ ร.ร.หรเทพ ปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป วัฒนธรรม

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เทียน ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าจ้าง 
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่ายวิดีโอ ค่าเช่าเต็นท์
ค่าประกาศนียบัตรและปก ค่าเช่าชุดครุย 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

5 เผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000      อบจ.สบ กองการศึกษา

ทางการศึกษาตลอดจนการเผยแพร่ ค่าจ้างจัดทําวารสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ ศาสนาและ

ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานอื่น ๆ ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทําสื่อ   สนามกีฬา อบจ.สบ. วัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต ค่าจัดทําป้าย  ห้องสมุดเสริมปัญญาฯ

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้ ค่ายลูกเสือเจ็คคตฯ

จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   ร.ร.หรเทพฯ

ของกองการศึกษาฯ ศูนย์ดาราศาสตร์ฯ  
สนามกีฬา อบจ.สบ. ห้องสมุดเสริมปัญญาฯ 
ค่ายลูกเสือเจ็ดคตฯ และร.ร.หรเทพฯ 

6 พัฒนาข้าราชการครู  ลูกจ้างประจํา สาขาวิชาต่าง ๆ  ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 200,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

และนักเรียน ร.ร.หรเทพ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย คอมพิวเตอร์  ศิลปศึกษา อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ดนตรีนาฏศิลป์ พลศึกษา การเงินและพัสดุ เป็นต้น วัฒนธรรม

เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม   
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร น้ําดื่ม ค่าจ้างเหมา

เครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญของรางวัล ของที่ระลึก

อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

7 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าจัดซื้อหนังสือต่าง ๆ การบอกรับเป็น 100,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของ ร.ร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สมาชิกวารสาร นิตยสาร และเอกสาร อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

หนังสือธุรการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น วัฒนธรรม

8 รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน ในฐานะที่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษา 100,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

สถานศึกษา ของ ร.ร.หรเทพ ดีเด่นด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัฒนธรรม

(สถานศึกษาดีเด่น) ค่าอาหาร  ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม
ค่าวัสดุอุปกณ์ต่าง ๆ ค่าตรวจสารเสพติด
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็น

9 รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าน้ําแข็ง 30,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

สถานศึกษา  ของ ร.ร.หรเทพ และน้ําดื่ม  ค่าวัสดุอุปกณ์ต่าง ๆ อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ค่าตรวจสารเสพติด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

10 เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปัจจัยถวายพระ 100,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

และปฎิบัติธรรม เสริมสร้างความ เครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน   อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ประพฤติ นักเรียน ครู  บุคลากร ค่าป้ายประชามสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมา วัฒนธรรม

ทางการศึกษา  ลูกจ้างประจํา  ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง 
ลูกจ้างตามภารกิจ ของ  ร.ร.หรเทพ น้ําแข็ง น้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) พร้อมประดับไฟ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น    

11 อาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 1,040,000   โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ร.ร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) และการศึกษาภาคบังคับ อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

วัฒนธรรม

12 จัดค่ายวิชาการบูรณาการเพื่อ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําดื่ม ค่าที่พัก 300,000      ค่ายลูกเสือเจ็ดคตฯ กองการศึกษา

การศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทาง ค่าเช่าเต็นท์  ค่าตอบแทนวิทยากร ศูนย์ดาราศาสตร์ ศาสนาและ

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ค่าจัดสถานที่  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ท้องฟ้าจําลองฯลฯ วัฒนธรรม

ดาราศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดค่าย
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

13 กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 200,000      อบจ.สบ. กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน   แหล่งเรียนรู้ ศาสนาและ

ของวัญของรางวัล  ค่าจ้างเหมาทําอาหาร ที่มีชื่อเสียงด้าน วัฒนธรรม

ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก   ในเขตพื้นที่

ค่าพาหนะ  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จังหวัดสระบุรีต่างๆ

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

14 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 52,800       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพฯ ระบบ ADSL : Asymmetric Digital อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

Subscriber Line  ของโรงเรียนหรเทพ วัฒนธรรม

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

15 พัฒนาข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม 200,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด อปท. สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามที่หน่วยงาน อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ของรัฐเป็นผู้จัด หรือได้รับอนุมัติ อนุญาต  วัฒนธรรม

เข้ารับการศึกษาอบรม และจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน   
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนหรเทพ   
(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

16 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ระดับปฐมวัย 50,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพ ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) วัฒนธรรม

17 ระบบ Wireless Fidelity: WiFi  ระบบ  Wireless Fidelity : WiFi  7,200         โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพฯ ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

18 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 20,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพ และเครื่องดื่ม ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น วัฒนธรรม

19 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 203,640      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

วัฒนธรรม

20 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษา 131,070      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) วัฒนธรรม

21 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนในระดับ 126,080      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ชั้นอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนหรเทพ วัฒนธรรม

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

22 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้น 880,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

และรายหัวส่วนเพิ่ม (Top - Up) อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) วัฒนธรรม

23 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 89,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

นักเรียนยากจน ในระดับชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนหรเทพ วัฒนธรรม

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

24 ค่าหนังสือเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนของนักเรียนในระดับชั้น 216,200      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) วัฒนธรรม

25 ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนหรเทพ 498,300      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)  ระดับปฐมวัย อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

และประถมศึกษา วัฒนธรรม
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

26 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 200,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพ ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) วัฒนธรรม

ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี   

27 ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของ 800,000      ค่ายลูกเสือเจ็ดคต - กองการศึกษา

ค่ายลูกเสือเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้าฯ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า  อบจ.สบ. โป่งก้อนเส้าฯ ศาสนาและ

อบจ.สบ. วัฒนธรรม

28 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่าง 50,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบ้านหมอ น้ําแข็ง  เครื่องดื่มและน้ําดื่ม  เงินรางวัล อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ของโรงเรียนหรเทพ ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ของที่ระลึก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัฒนธรรม

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ค่าเช่าเต็นท์  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา   ในเขต อ.บ้านหมอ 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.อื่น ค่าชุดลีดเดอร์  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าพลุ ค่าเครื่องไฟขยายเสียง  
ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

29 ควบคุมและป้องกันโรคขาด จัดซื้อเกลือไอดีนให้กับเด็กอนุบาล 1 - 3 20,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

สารไอโอดีน ในเด็กนักเรียน อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ชั้นอนุบาล 1-3 ของโรงเรียนหรเทพ วัฒนธรรม

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

30 จัดทําแฟ้มข้อมูลพัฒนาการนักเรียน ค่าแฟ้มประวัติจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 30,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

อนุบาล 1 - 3  ของโรงเรียนหรเทพ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างพิมพ์เอกสารฯลฯ อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น วัฒนธรรม

31 จัดมุมความรู้สําหรับพ่อ แม่ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจัดซื้อหนังสือวารสาร 10,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย นิตยสาร  ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ของโรงเรียนหรเทพ ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ วัฒนธรรม

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

32 เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 50,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ชั้นอนุบาล 1 - 3 นักเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาทําอาหาร อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ของโรงเรียนหรเทพ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ วัฒนธรรม

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าจ้างเหมารถ  ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

33 วันเด็กแห่งชาติ ของ อบจ.สบ. ค่าของขวัญสําหรับเด็กและผู้แสดงบนเวที 300,000      อบจ.สบ. กองการศึกษา

และโรงเรียนหรเทพ ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนหรเทพฯ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ค่าเครื่องเล่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อ.บ้านหมอ วัฒนธรรม

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อทํากิจกรรม

ต่าง ๆ ค่าจัดทําเกียรติบัตร ค่ามหรสพ 
ค่าจ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง  เครื่องไฟ
ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจําทําป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จําเป็น ฯลฯ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

34 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ กิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ 50,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพฯ เพื่อถวายเป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

พระราชกุศลเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัฒนธรรม

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  เช่น  
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ

ค่าเครื่องไทยธรรม  ค่าดอกไม้ธูปเทียน 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าพานพุ่ม  
ค่าโคมเทียนพร้อมเทียน ค่าจ้างหมาประกอบ

อาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง น้ําแข็ง  
น้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ 

ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างมหรสพ
ค่าของที่ระลึก  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าจัดทําป้าย
เฉลิมพระเกียรติ และป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

35 วันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนหรเทพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าพานพุ่ม ค่าอาหาร 50,000       โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าน้ําแข็ง   อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

อาหารว่าง ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ วัฒนธรรม

ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดทําป้าย
เฉลิมพระเกียรติ และป้ายประชาสัมพันธ์   
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น   

36 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ 150,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

โรงเรียนหรเทพ อาหารและน้ําดื่ม ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง  อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ลูกเสือ-เนตรนารี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วัฒนธรรม

ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ 
ธูปเทียน ของขวัญของระลึก ค่าเครื่องขยาย
เสียงพร้อมไฟประดับ ค่าจ้างเหมาสร้าง
ค่ายลูกเสือและฐานผจญภัย ค่าจ้างเหมาทํา
พลุสัญญาณ พลุสี ดอกไม้ไฟ ค่าธรรมเนียมค่าย   
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

37 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมา 200,000      โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รถรับ - ส่งนักเรียน ค่าเก็บตัวนักกีฬา อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําแข็งและน้ําดื่ม ร่วมกับ วัฒนธรรม

ร่วมกับ อปท. อื่น ของโรงเรียนหรเทพ เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ของขวัญ อปท. อื่น ในเขต

(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ของที่ระลึก  ถ้วยรางวัล  เหรียญรางวัล พื้นที่จังหวัดสระบุรี

และเงินรางวัล  ค่าเครื่องขยายเสียง 
พร้อมไฟประดับ ค่าจ้างเหมาทําพลุสัญญาณ   
พลุสี ดอกไม้ไฟ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าจัดทําป้าย   
ประชาสัมพันธ์ ค่าชุดนักกีฬา ค่าชุดลีดเดอร์
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าอุปกรณ์กีฬา
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานการศึกษา
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.

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

แบบ ผด. 02

38 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนา การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ 9,000,000   สํานักงาน กองการศึกษา

จังหวัดสระบุรี สามเณร  นักเรียนและประชาชน พระพุทธศาสนา ศาสนาและ

ประจําปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสระบุรี วัฒนธรรม
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.3  แผนงานสาธารณสุข
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 อุดหนุนโรงพยาบาลพระพุทธบาท พัฒนาศักยภาพด้านบริการแก่ผู้ป่วย 10,000,000    โรงพยาบาล กองแผนและ

ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล พระพุทธบาท งบประมาณ

2 อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านหมอ พัฒนาระบบการดูแลรักษาและเพิ่ม 1,700,000      โรงพยาบาล กองแผนและ
คุณภาพชีวติผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บ้านหมอ งบประมาณ

3 พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500,000        ในเขตพื้นที่ กองแผนและ
แกนนําสุขภาพ ในการควบคุม ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย จังหวัดสระบุรี งบประมาณ
และป้องกันโรคจังหวัดสระบุรี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร  

ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไข ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200,000        ในเขตพื้นที่ กองแผนและ
ปัญหาเอดส์/โรคติดต่อทาง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร จังหวัดสระบุรี งบประมาณ
เพศสัมพันธ์ เพื่อลดการตีตราและ ค่าป้าย ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าวัสดุ
เลือกปฏิบัติ จังหวัดสระบุรี เครื่องเขียนและอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

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

แบบ ผด. 02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.3  แผนงานสาธารณสุข
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.

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

แบบ ผด. 02

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมพลัง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 500,000        ในเขตพื้นที่ กองแผนและ
ร่วมใจพิชิตภัย  โรคไข้เลือดออก ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย จังหวัดสระบุรี งบประมาณ
ของ อบจ.สระบุรี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร

ค่าที่พัก ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซื้อน้ํายาเคมีวิทยาศาสตร์ 2,500,000      ในเขตพื้นที่ กองช่าง
กําจัดแมลงที่เป็นพาหะนําโรค เช่น จังหวัดสระบุรี
ยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) แมลงวันฯลฯ
และน้ํายาเคมี  ฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก
ตลอดจนน้ํายาเคมีฆ่าเชื้อโรคอื่น ๆ
เวชภัณฑ์และน้ํายาชีวภาพเพื่อ
กําจัดแมลง เชื้อโรค กลิ่น
สภาพแวดล้อม หรืออื่น ๆ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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 แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทําผิด และเสริมทักษะ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง 400,000      ในเขตพื้นที่ สน.ปลัด อบจ.

ด้านอาชีพให้ผู้กระทําผิด ร่วมกับ พร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง จังหวัดสระบุรี สํานักงาน

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี พร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร คุมประพฤติ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จังหวัดสระบุรี

ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง

2 มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง 200,000      อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

วันครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ พร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง สนง.พัฒนาสังคมและ

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ความมั่นคงของมนุษย์

ของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จังหวัดสระบุรี

ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง

3 งานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง 200,000      อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและ พร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง สนง.พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ความมั่นคงของมนุษย์

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จังหวัดสระบุรี

ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง

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

แบบ ผด. 02
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4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ 1,000,000    ในเขตพื้นที่ กองแผนและ

พบปะประชาชน ประชาชน  สนับสนุนจังหวัดสระบุรี  จังหวัดสระบุรี งบประมาณ

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียน

ประชาชน เช่น เครื่องอุปโภค - บริโภค  

เครื่องนุ่งห่ม ยาสามัญประจําบ้าน

 และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

 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 ติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง ติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง 1,534,000     บริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี กองการศึกษาฯ

พร้อมปูพื้นยางสังเคราะห์ จํานวน 7 รายการ (10 ชุด) ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

พร้อมปูพื้นยางสงเคราะห์

หนา 2.5 มม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า

 400 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

 

2 ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ อาคารห้องน้ําสาธารณะ 4,980,000     บริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี กองการศึกษาฯ

กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม. ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า

96 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

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

แบบ ผด.02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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 จัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้กับกลุ่มสตรี  500,000      ในเขตพื้นที่ สํานักปลัด อบจ.

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดสระบุรี  จังหวัดสระบุรี

ตามโครงการของ อบจ.สบ. เช่น

ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง

พร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง

2 เสริมสร้างบทบาทและภาวะผู้นําสตรี จัดฝึกอบรมด้านบทบาทภาวะผู้นํา 150,000      ในเขตพื้นที่ สํานักปลัด อบจ.

จังหวัดสระบุรี และการเสริมสร้างบทบาทสตรีให้แก่ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มสตรี ผู้นําชุมชนสตรี กลุ่มเยาวชนสตรี 

ตามโครงการของ อบจ.สบ. เช่น

ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง

พร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง

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

แบบ ผด. 02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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.
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

3 ส่งเสริมการบําบัด แก้ไข ฟื้นฟู ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ 400,000      สถานพินิจ สํานักปลัด อบจ.

เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง  และคุ้มครองเด็ก
คุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเยาวชน
จังหวัดสระบุรี และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จังหวัดสระบุรี

ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง

4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมารถ 200,000      ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จังหวัดสระบุรี ศาสนาและ

การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพาหนะ วัฒนธรรม

และอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น

5 อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,500,000   ศูนย์อํานวยการ กองแผนและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2562 ป้องกันและ งบประมาณ

(ศอ.ปส.จ.สระบุรี) ปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดสระบุรี

(ศอ.ปส.จ.สระบุรี)

- 60 -



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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.
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

6 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 400,000      สถานีตํารวจภูธร กองแผนและ

ประจําปีงบประมาณ 2562 เมืองสระบุรี งบประมาณ

7 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร 400,000      สถานีตํารวจภูธร กองแผนและ

ประจําปีงบประมาณ 2562 เมืองสระบุรี งบประมาณ

8 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข โครงการ " TO BE NUMBER ONE " 800,000      สนง.สาธารณสุข กองแผนและ

จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2562 จังหวัดสระบุรี งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

 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 ก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่อง- ก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่อง- 4,434,000    บริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี กองการศึกษาฯ

ออกกําลังกายกลางแจ้ง ออกกําลังกายกลางแจ้ง ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 

ตร.ม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

 ออกกําลังกาย จํานวน 50 ชุด 

ตามแบบ อบจ.สบ.

2 ปรับปรุงลู่วิ่ง ปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาด้วย- 25,000,000  บริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี กองการศึกษาฯ

ยางสังเคราะห์ หนา 13 มม. ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ขนาด 8 ลู่วิ่ง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า

5,300 ตร.ม.ตามแบบ อบจ.สบ.

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

แบบ ผด.02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.
3 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด 1,800,000      สระวายน้ํา กองการศึกษา

รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และการจ้างเหมา อบจ.สบ. ศาสนาและ
และการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ํา วัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ําของ ของ อบจ.สบ.
อบจ.สบ.

4 แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และ การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 250,000        อบจ.สบ. กองการศึกษา
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อบจ.เกมส์ กองการศึกษาฯ ศาสนาและ
กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบจ. วัฒนธรรม
นักเรียนของ อปท. ระดับภาคกลาง เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าเช่าที่พัก ค่าเก็บตัวนักกีฬา
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม เครื่องดื่ม 
ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น

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

แบบ ผด. 02
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5 ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จัดซื้ออุปกรณ์  เช่น  ม้วนเทป  วีดีโอ 100,000        อบจ.สบ กองการศึกษา
(รํากระบอง - แอโรบิคแดนซ์) ค่าน้ําดื่ม  น้ําแข็ง  ค่าเบี้ยเลี้ยง   ศาสนาและ

ค่าตอบแทนวิทยากร วัฒนธรรม
ของขวัญและรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ออกกําลังกาย ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาทําเครื่องหมายจราจรตีเส้นจราจร 9,000,000   กองช่าง กองช่าง

จ้างฉาบผิว SLURRY  SEAL ถนน  อบจ.สบ.
จ้างบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบ ศูนย์กําจัดขยะฯ
วงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ   อ.บ้านหมอ
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและ
ทรัพย์สินของ อบจ.สบ. จ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารที่ทําการ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ 
หรือสวนหย่อมสนามหญ้าของ อบจ.สบ. 
ค่าจ้างล้างฟิลม์ อัด ขยายภาพเพื่อประกอบการ
สํารวจออกแบบการตรวจการจ้าง ค่าจ้างเข้าเล่ม 
ทําปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้
ในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ อบจ.สบ.
รวมทั้งค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการโฆษณาเผย

แพร่ประชาสัมพันธ์งานของ อบจ. ทางสื่อต่าง ๆ เช่น

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ฯลฯ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

การดําเนินงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของอบจ.ฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาบริการงานในหน้าที่ของ อบจ. อื่น ๆ

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

แบบ ผด. 02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.9 แผนงานการเกษตร
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 ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ากล้าไม้ ค่าอาหารและ 569,000     อบจ.สบ. กองช่าง

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ร่วมกับ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น
การดําเนินโครงการฯลฯ ทั้งที่ดําเนินการเอง ในเขตพื้นที่
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น จังหวัดสระบุรี

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

แบบ ผด. 02
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.10  แผนงานงบกลาง
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 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย 1,000,000       จังหวัดสระบุรี สํานักปลัด อบจ.

ที่ยากไร้เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
ณ สถานพยาบาลของรัฐ

2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบสํานักงานหลักประกัน 4,000,000       อบจ.สบ. กองคลัง
สุขภาพแห่งชาติ   กองทุนฟื้นฟู (กองทุน)
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ
ระดับจังหวัด

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

แบบ ผด. 02
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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 ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีสรงน้ําพระวันสงกรานต์ 1,000,000     ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

ประเพณีต่าง ๆ ประเพณีวันเข้าพรรษาตักบาตร จังหวัดสระบุรี ศาสนาและ
ดอกเข้าพรรษา เวียนเทียนวันมาฆะบูชา วัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีมหัศจรรย์
ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี 
ประเพณีไท - ยวน ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายใน
งานพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ   
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา  
ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง

น้ําแข็ง น้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
พร้อมไฟประดับ ค่ายานพาหนะฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น

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

แบบ ผด. 02
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.

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

แบบ ผด. 02

2 วันสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาติ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าพานพุ่ม 500,000       อบจ.สบ. กองการศึกษา
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เด็ก อาหารว่าง  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ภายใน ศาสนาและ
เยาวชน งานพิธี งานรัฐพิธีฯลฯ พร้อมไฟประดับ  ค่าของที่ระลึก จังหวัดสระบุรี วัฒนธรรม
งานพิธี งานรัฐพิธีฯลฯ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติ

และป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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 จัดฝึกอบรมสัมมนาการดูงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. 2,000,000    อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

นอกสถานที่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา   และดูงาน
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ นอกสถานที่
อบจ.สบ. ผู้ช่วยผู้บริหาร รวมถึงข้าราชการ  ตามมติที่ประชุมฯ

และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เดินทางไปอบรม
สัมมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ ตามที่หน่วย
งานของรัฐเป็นผู้จัด หรือได้รับอนุมัติ 
อนุญาตให้เข้ารับการศึกษาอบรม   

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 450,000      อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฯลฯ

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

แบบ ผด. 02
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.

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

แบบ ผด. 02

3 ฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 50,000        อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

จริยธรรม  สําหรับคณะผู้บริหาร สถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา และ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋า
ส่วนจังหวัดสระบุรี หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
ประจําปีงบประมาณ 2562 การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ

4 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 200,000      อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

ศักยภาพความปลอดภัยและ สถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
การใช้งานเครื่องจักรกลของ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.

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

แบบ ผด. 02

5 อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 50,000        อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

ความรับผิดทางละเมิดของบุคลากร สถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาบริการ ตามที่ มท กําหนด 2,500,000    อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

ให้เบิกจ่ายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถาน
ที่ราชการ ไม่รวมบ้านพักของทางราชการ
2. จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ
3. การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือ
สวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือ
สนามหญ้าของทางราชการ

- 72 -



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.

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

แบบ ผด. 02

4. การจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที่ของ อบจ. เช่น การจ้างเหมา
ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานสนับสนุน
เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบจ.สบ. การจ้างเก็บขยะมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
5. การจ้างเหมาจัดสถานที่งานพิธี รัฐพิธี

7 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ค่าจ้างที่ปรึกษางานวิจัย งานวิชาการ 100,000      พื้นที่ใน สน.ปลัด อบจ.

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ และอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่ ความรับผิดชอบ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง เป็นกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ของ อบจ.สบ.
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง ของผู้รับบริการในการให้บริการประชาชน

ของ อบจ.สบ.ฯลฯ

8 งานวันท้องถิ่นไทย  ประจําปี 2562 ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ 100,000      อบจ.สบ. สน.ปลัด อบจ.

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง
พร้อมผู้ควบคุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น  และเกี่ยวข้อง
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.

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

แบบ ผด. 02

9 จัดฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา จัดฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน 1,000,000    อบจ.สบ. กองกิจการสภา

ดูงานนอกสถานที่ นอกสถานที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   และดูงาน อบจ.

ไปราชการต่าง ๆ ของสมาชิกสภา อบจ. นอกสถานที่
นายก อบจ. รองนายก อบจ.  ตามมติที่ประชุมฯ

เลขานุการ อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. 
ผวจ. ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อบจ. รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่น   
ของรัฐ และประชาชน ผู้ร่วมโครงการตาม
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือได้รับอนุมัติ
อนุญาต ให้เข้ารับการอบรม รวมทั้งที่ 
อบจ.สบ. ดําเนินการเอง ตามระเบียบของ
ทางราชการกําหนดหรือให้เบิกได้
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.

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

แบบ ผด. 02

10 ฝึกอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 260,000      อบจ.สบ. กองกิจการสภา

ประชาชนขององค์การบริหารส่วน สถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร อบจ.

จังหวัดสระบุรี ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม

11 ฝึกอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 55,000        อบจ.สบ. กองกิจการสภา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สถานที่ฝึกอบรม  ค่าพาหนะเดินทาง โรงเรียนหรเทพฯ อบจ.

ณ  โรงเรียนหรเทพ ค่าเช่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์

และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.

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

แบบ ผด. 02

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําประชาคม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 700,000      อบจ.สบ. กองแผนและ

เพื่อจัดทําและเพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง/ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ อปท.ในเขต งบประมาณ

แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสระบุรี
(พ.ศ. 2561 - 2564)  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 500,000      อบจ.สบ. กองแผนและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ อปท.ในเขต งบประมาณ

กรอบการประสานโครงการพัฒนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสระบุรี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสระบุรี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.

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

แบบ ผด. 02

14 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 500,000      อบจ.สบ. กองแผนและ

และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ อปท.ในเขต งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสระบุรี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

15 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 900,000      อบจ.สบ. กองแผนและ

และประสานแผนพัฒนาของ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ อปท.ในเขต งบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสระบุรี
ในเขตจังหวัดสระบุรี

16 ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับ ป้ายงาน 100,000      อบจ.สบ. กองแผนและ

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดงานประชาสัมพันธ์ อปท.ในเขต งบประมาณ

การพัฒนาท้องถิ่น Clinic Center  ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที จังหวัดสระบุรี
หรือ Clinic Center ประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนะ

และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.

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

แบบ ผด. 02

17 จ้างที่ปรึกษาในการติดตาม ค่าจ้างที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผล 200,000      พื้นที่ใน กองแผนและ

ประเมินผล ความรับผิดชอบ งบประมาณ

ของ อบจ.สบ.
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
    4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
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 อุดหนุนกองอํานวยการรักษา ดําเนินโครงการ " คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน " 1,500,000     กองอํานวยการ กองแผนและ

ความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี รักษาความมั่นคง งบประมาณ

ภายใน

จังหวัดสระบุรี

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

แบบ ผด. 02
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี  

 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 ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ อาคารแบบแฟลต 12 ครอบครัว 6,695,000    บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว กองช่าง

กว้าง 8.75 ม. ยาว 27 ม. อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

708.75 ตร.ม.

ตามแบบ อบจ.สบ.

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

แบบ ผด.02
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ขนาด 1.6 X 2.9 เมตร 52,500          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

จํานวน  1  ซุ้ม (ราคาท้องถิ่น)

2 ตู้เก็บเอกสารแบบไม้ ตู้เก็บเอกสารแบบไม้  ขนาด 80 x 40 x 140  ซ 14,000          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

จํานวน  2  หลัง  (ราคาท้องถิ่น)

3 ตู้เก็บเอกสารแบบไม้ ตู้เก็บเอกสารแบบไม้  ขนาด 180x40x165  ซม. 26,000          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

จํานวน  1  หลัง   (ราคาท้องถิ่น)

4 โต๊ะทํางานผู้บริหาร โต๊ะทํางานผู้บริหาร  ขนาด 200 x 90 x 75 ซม. 21,000          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

มีลิ้นชัก  2  ข้าง พร้อมเก้าอี้พนักพิง  มีท้าวแขน 

ล้อเลื่อน   จํานวน  1  ชุด  (ราคาท้องถิ่น)

5 โต๊ะพับเอนกประสงค์ โต๊ะพับเอนกประสงค์  ขนาด 45x180x75  ซม. 26,000          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

จํานวน  20  ตัว  (ราคาท้องถิ่น)

6 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 โต๊ะหมู่บูชาทําด้วยไม้  แกะลายปิดทองล่องชาด หมู่  9  หน้า 30,000          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

พร้อมแท่นกราบ พร้อมโต๊ะกราบที่รองเข่า  จํานวน  1  ชุด (ราคาท้องถิ่น)

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

แบบ 
ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ  ที่เจาะ 2 รู  ขนาดเจาะ 6,800           อบจ.สบ. กองกิจการสภา

ได้  145  แผ่น  จํานวน 1 เครื่อง  (ราคาท้องถิ่น) อบจ.

8 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ    ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ  4  ฟุต 4,500           อบจ.สบ. กองแผนและ

ขนาด  121.8 x 53.2 x 120  ซม. งบประมาณ

จํานวน   1   ตู้  (ราคาท้องถิ่น)

9 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร    ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2  บาน 11,000          อบจ.สบ. กองแผนและ

ขนาด  91.4 x 45.7 x 183  ซม. จํานวน  2  ตู้ งบประมาณ

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

10 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร    ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  20  ช่อง 10,000          อบจ.สบ. กองแผนและ

ขนาด  92.1 x 31.1 x 96.2  ซม.  จํานวน  2  ตู้ งบประมาณ

(ราคาท้องถิ่น)

11 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  ชนิดมีหน่วยความจํา 22,000          อบจ.สบ. กองแผนและ

ขนาดความยาวแคร่  15  นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง งบประมาณ

(ราคาท้องถิ่น)

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

แบบ 
ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

12 เครื่องจัดเรียงเอกสาร เครื่องจัดเรียงเอกสาร   จํานวน  1  เครื่อง 180,000        อบจ.สบ. กองแผนและ

(ราคาท้องถิ่น) งบประมาณ

13 ตู้เหล็ก  ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  มีมือจัดชนิดปิด 110,000        อบจ.สบ. กองคลัง

มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  จํานวน  20  ตู้

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

14 ตู้เหล็ก ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด 33,000          อบจ.สบ. กองพัสดุและ

มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน ทรัพย์สิน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  จํานวน  6  ตู้

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

15 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   ชนิดบานเลื่อน 22,000          อบจ.สบ. กองพัสดุและ

ขนาด   4  ฟุต  จํานวน  4  ตู้  (ราคาท้องถิ่น) ทรัพย์สิน

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

แบบ 
ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

16 โต๊ะทํางาน  โต๊ะทํางาน  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  ลิ้นชัก  2  ข้า 14,500          อบจ.สบ. กองพัสดุและ

ขนาด 150x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้หนังสีดํา มีท้าวแขน ทรัพย์สิน
มีล้อเลื่อน  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน  1  ชุด (ราคาท้องถิ่น)  

17 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 30,000          อบจ.สบ. กองพัสดุและ

(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  9,000  บีทียู  ทรัพย์สิน

จํานวน   2  เครื่อง   (ราคาท้องถิ่น)

18 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 180,000        อบจ.สบ. หน่วยตรวจสอบ

ความเร็ว  40  แผ่นต่อนาที  จํานวน  1  เครื่อง ภายใน

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

19 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  จํานวน  3  ชุด 40,800          อบจ.สบ. หน่วยตรวจสอบ

(ราคาท้องถิ่น) ภายใน

20 เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ที่เจาะ  2  รู ขนาดเจาะได ้ 4,980           อบจ.สบ. หน่วยตรวจสอบ

150  แผ่น  จํานวน  1  เครื่อง  (ราคาท้องถิ่น) ภายใน

รวม 20 772,580       

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

แบบ 
ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.2 แผนงานการศึกษา

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 โต๊ะทํางาน โต๊ะทํางาน  5  ลิ้นชัก  ขนาด 1600x800x750 มม 13,200          อบจ.สบ. กองการศึกษา

จํานวน   2   ตัว  (ราคาท้องถิ่น) ศาสนาและวัฒนธรรม

2 เก้าอี้ เก้าอี้บุหนัง พนักพิงสูง  มีท้าวแขน ขาเหล็ก 77,000          อบจ.สบ. กองการศึกษา
ชุบโครเมียม ขนาด 620 x 720 x 1140  มม.  ห้องสมุดเสริมปัญญาฯ ศาสนาและ
จํานวน  14  ตัว  (ราคาท้องถิ่น) วัฒนธรรม

3 โต๊ะคอมพิวเตอร์  โต๊ะคอมพิวเตอร์  2  ลิ้นชัก  12,000          อบจ.สบ. กองการศึกษา

ขนาด 1200 x 600 x 750  มม. จํานวน  2  ตัว ศาสนาและ

(ราคาท้องถิ่น) วัฒนธรรม

4 โต๊ะคอมพิวเตอร์  โต๊ะคอมพิวเตอร์  ขนาด 800 x 600 x 750  มม 72,000          อบจ.สบ. กองการศึกษา

จํานวน  12  ตัว  (ราคาท้องถิ่น) ห้องสมุดเสริมปัญญาฯศาสนาและวัฒนธรรม

5 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 120,000        อบจ.สบ. กองการศึกษา

ความเร็ว  30  แผ่นต่อนาที  จํานวน  1  เครื่อง ศาสนาและ

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561) วัฒนธรรม

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

แบบ 
ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.2 แผนงานการศึกษา

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 เครื่องเจาะกระดาษ  เครื่องเจาะกระดาษ  จํานวน  1  เครื่อง (ราคาท้องถิ่น 5,900           อบจ.สบ. กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

7 ชั้นเก็บเอกสาร  ชั้นเก็บเอกสาร  40  ช่อง ขนาด 91x30x180 มม 12,000          อบจ.สบ. กองการศึกษา
จํานวน  2  ชั้น  (ราคาท้องถิ่น) ศาสนาและวัฒนธรรม

8 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกสูง  ขนาดไม่น้อ 13,800          อบจ.สบ. กองการศึกษา

กว่า 90 x 45 x 180 มม. จํานวน  2  ตู้ (ราคาท้องถิ่น) ศาสนาและวัฒนธรรม

9 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด  2  บานเปิด - ปิด 6,500           อบจ.สบ. กองการศึกษา

ขนาดไม่น้อยกว่า  90 x 45 x 180   มม. ศาสนาและ

จํานวน  1  ตู้  (ราคาท้องถิ่น) วัฒนธรรม

10 โต๊ะคอมพิวเตอร์  โต๊ะคอมพิวเตอร์  จํานวน  15  ตัว (ราคาท้องถิ่น 52,500          โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

อ.บ้านหมอ ศาสนาและวัฒนธรรม

11 เก้าอี้ เก้าอี้  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  เบาะหนังเทียม 24,000          โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

ขนาด  44x49x86 ซม. จํานวน 30 ตัว (ราคาท้องถิ่น อ.บ้านหมอ ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 11 408,900       

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

แบบ 
ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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  แบบแยกส่วนชนิดแขวน 28,600          อบจ.สบ. กองช่าง

ขนาดไม่ต่ํากว่า   18,000  บีทียู 

จํานวน   1   เครื่อง  

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561)

2 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน 194,400        อบจ.สบ. กองช่าง

ขนาดไม่ต่ํากว่า   24,000   บีทียู  

จํานวน   6   เครื่อง  

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561)

3 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ   แบบแยกส่วนชนิดแขวน 72,400          อบจ.สบ. กองช่าง

ขนาดไม่ต่ํากว่า   26,000   บีทียู 

จํานวน   2   เครื่อง  

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561)

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

แบบ 
ผด.02/1
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน 282,000        อบจ.สบ. กองช่าง

ขนาดไม่ต่ํากว่า  36,000   บีทียู  

จํานวน   6   เครื่อง

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561)

รวม 4 577,400       

1,758,880     

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

รวมทั้งสิ้น  3  แผนงาน  จํานวน  35  โครงการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ 
ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ขับเคลื่อน  2  ล้ 814,000        อบจ.สบ. กองแผนและ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400  ซีซี หรือ งบประมาณ

กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า  110   กิโลวัตต์  

แบบดับเบิ้ลแคบ   จํานวน  1  คัน

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

รวม 1 814,000       

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

แบบ 
ผด.02/1

- 89 -



2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 1,430,000     อบจ.สบ. กองช่าง

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400  ซีซี. หรือ

กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า  110   กิโลวัตต์  

ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 

(Cab)   จํานวน   2   คัน

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561)

รวม 1 1,430,000     

2,244,000     

พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น  2  แผนงาน  จํานวน  2  โครงการ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561

แบบ 
ผด.02/1

- 90 -



3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 เครื่องสูบน้ํา  เครื่องสูบน้ํา  ขนาด  8  นิ้ว  พร้อมเครื่องยนต์ 540,000        อบจ.สบ. กองช่าง

และอุปกรณ์ประกอบ   จํานวน  2  เครื่อง

(ราคาท้องถิ่น)

2 เครื่องสูบน้ํา  เครื่องสูบน้ํา ลากจูง  แบบ  2  ล้อ  1,000,000     อบจ.สบ. กองช่าง

จํานวน   1    เครื่อง  (ราคาท้องถิ่น)

รวม 2 1,540,000     

1,540,000     รวมทั้งสิ้น  1  แผนงาน  จํานวน  2  โครงการ

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

แบบ 
ผด.02/1
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4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
   4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 รถขุดตีนตะขาบ รถขุดตีนตะขาบ  ขนาด  200   แรงม้า 6,800,000     อบจ.สบ. กองช่าง

จํานวน  1  คัน     

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561)

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

200  แรงม้า  จํานวน  1  คัน   (ราคาท้องถิ่น)  

3 เครื่องวัดค่าการสะท้อน เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้น 890,000        อบจ.สบ. กองช่าง

แสงของสีตีเส้น จํานวน  1  เครื่อง  (ราคาท้องถิ่น)

4 เครื่องวัดความต่างของ เครื่องวัดความต่างของผิวถนน หรือความหนาสี 55,000          อบจ.สบ. กองช่าง

ผิวถนน หรือความหนาสี ตีเส้นจราจรบนผิวถนน  จํานวน  1  เครื่อง   

ตีเส้นจราจรบนผิวถนน (ราคาท้องถิ่น)

รวม 4 18,745,000   

18,745,000   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น  1  แผนงาน  จํานวน  4  โครงการ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ 
ผด.02/1
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5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
   5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 266,410        (สันทนาการ) กองการศึกษา

พร้อมติดตั้ง  จํานวน  1   ชุด  (ราคาท้องถิ่น) สนามกีฬา ศาสนาและ

อบจ.สบ. วัฒนธรรม

รวม 1 266,410       

266,410       

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น  1  แผนงาน  จํานวน  1  โครงการ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ 
ผด.02/1

- 93 -



6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
   6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 240,000        สนามกีฬา กองการศึกษา

แบบอัตโนมัติ (เครื่อง Defibrillator AED) พร้อมอุปกรณ์ อบจ.สบ. ศาสนาและ

จํานวน   2   เครื่อง  (ราคาท้องถิ่น) วัฒนธรรม

รวม 1 240,000       

240,000       รวมทั้งสิ้น  1  แผนงาน  จํานวน  1  โครงการ

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

แบบ 
ผด.02/1
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7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้ว 10,200          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

จํานวน  1  เครื่อง

(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561)

รวม 1 10,200         

10,200         รวมทั้งสิ้น  1  แผนงาน  จํานวน  1  โครงการ

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

แบบ 
ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 90,000          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

แบบที่  2*  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว ) 

จํานวน  3  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2561

ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561)

2 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 12,900          อบจ.สบ. สํานักปลัด อบจ.

(Ink Tank Printer)  จํานวน  3  เครื่อง

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2561

ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561)

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 240,000        อบจ.สบ. กองแผนและ

แบบที่ 2*  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) งบประมาณ

จํานวน  8  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

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

แบบ 
ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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  แบบฉีดหมึก 7,900           อบจ.สบ. กองแผนและ

(Inkjet)     จํานวน  1  เครื่อง งบประมาณ

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

5 เครื่องสํารองไฟฟ้า  เครื่องสํารองไฟฟ้า   ขนาด  800  VA 20,000          อบจ.สบ. กองแผนและ
จํานวน  8  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ งบประมาณ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

6 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 30,400          อบจ.สบ. กองแผนและ
ปฏิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท งบประมาณ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย   จํานวน  8  ชุด   

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

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

แบบ 
ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 15,200          อบจ.สบ. กองคลัง
ปฏิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท

เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย   จํานวน  4  ชุด   

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

8 เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 90,000          อบจ.สบ. กองพัสดุและ
แบบที่ 2*  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ทรัพย์สิน

จํานวน   3   เครื่อง 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

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

แบบ 
ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

9 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 45,000          อบจ.สบ. กองพัสดุและ

หรือชนิด  LED  ขาวดํา  จํานวน  5  เครื่อง ทรัพย์สิน

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ. 2561 

ณ วันที่  23  พฤษภาคม 2561)

10 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkje 15,800          อบจ.สบ. กองพัสดุและ

จํานวน 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ทรัพย์สิน

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่  23  พฤษภาคม 2561)

11 เครื่องสํารองไฟฟ้า  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA 7,500           อบจ.สบ. กองพัสดุและ

จํานวน 3 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ทรัพย์สิน

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 

ณ วันที่  23  พฤษภาคม 2561)

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

แบบ 
ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

12 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 11,400          อบจ.สบ. กองพัสดุและ
ปฏิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท ทรัพย์สิน

เครื่องคอมพิวเตอร์ ตดิตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามกฎหมาย   จํานวน  3  ชุด   

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

13 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED สี 10,000          อบจ.สบ. หน่วยตรวจสอบ

แบบ Network  จํานวน  1  เครื่อง ภายใน

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

14 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkje 23,700          อบจ.สบ. หน่วยตรวจสอบ

จํานวน 3 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ภายใน

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

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

แบบ 
ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1

- 100 -



8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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.

15 เครื่องสํารองไฟ  เครื่องสํารองไฟ   ขนาด   800  VA 10,000          อบจ.สบ. หน่วยตรวจสอบ

จํานวน    4   เครื่อง  ภายใน

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 

ณ วันที่  23  พฤษภาคม 2561)

รวม 15 629,800       

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

แบบ 
ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.2 แผนงานการศึกษา

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 ชนิดเลเซอร์ 34,000          อบจ.สบ. กองการศึกษา

หรือชนิด  LED  สี  จํานวน  2  เครื่อง ศาสนาและ

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน วัฒนธรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

2 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkje 7,900           โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

จํานวน  1  เครื่อง อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน วัฒนธรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

3 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ LED ขาวดํา 15,000          อบจ.สบ. กองการศึกษา

ชนิด Network    แบบที่ 2  (33 หน้า/นาที) ศาสนาและ

จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ วัฒนธรรม

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

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

แบบ 
ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.2 แผนงานการศึกษา

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 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ   ขนาด  800 VA 35,000          อบจ.สบ. กองการศึกษา

จํานวน  14  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ศาสนาและ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 วัฒนธรรม

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

5 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 53,200          อบจ.สบ. กองการศึกษา
ปฏิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท ศาสนาและ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง วัฒนธรรม

ตามกฎหมาย   จํานวน  14  ชุด   

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

6 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkje 7,900           โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา

จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 วัฒนธรรม

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

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

แบบ 
ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.2 แผนงานการศึกษา

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 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ   ขนาด  800  VA 75,000          โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา
จํานวน   30   เครื่อง อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน วัฒนธรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

8 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 114,000        โรงเรียนหรเทพฯ กองการศึกษา
ปฏิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท อ.บ้านหมอ ศาสนาและ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง วัฒนธรรม

ตามกฎหมาย   จํานวน  30  ชุด   

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

รวม 8 342,000       

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

แบบ 
ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
แบบ 

ผด.02/1
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   8.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานปะมวลผล 21,000          (สันทนาการ) กองการศึกษา

จํานวน  1  เครื่อง สนามกีฬา ศาสนาและ

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน อบจ.สบ. วัฒนธรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ. 2561 

ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561)

2 จอมอนิเตอร์ จอมอนิเตอร์  ขนาด  27  นิ้ว  (LED MONITOR 7,690           (สันทนาการ) กองการศึกษา

จํานวน  1  จอ  (ราคาท้องถิ่น) สนามกีฬา ศาสนาและ

อบจ.สบ. วัฒนธรรม

รวม 2 28,690         

1,000,490     รวมทั้งสิ้น  3  แผนงาน  จํานวน  25  โครงการ

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

แบบ 
ผด.02/1
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