




คํานํา 
  ตามท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี ได�จัดทําและประกาศใช�แผนการดําเนินงานประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการดําเนินงานประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1 - 4) 
ไปแล�วนั้น เนื่องจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี ได�นํางบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ไปต้ังจ�ายเป5นรายการใหม� ในการโอนครั้งท่ี 13/2565 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 และครั้งท่ี 
ซ่ึงต�องนํามาจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมภายใน 30 วันหรือตามท่ีอนุมัติให�ขยายเวลา นั้น 
 

  ในการนี้ องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี ได�นําโครงการพัฒนาท่ีต้ังจ�ายเป5นรายการใหม� 
มาจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) เพ่ือให�ทราบถึงรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม ท่ีดําเนินการจริงประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
สั่งการท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
     "ข�อ 27 แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�
งบประมาณรายจ�ายประจําป% งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได�รับแจ�งแผนงาน
และโครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการใน
พ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในป%งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงาน 
เป5นอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน"   
  2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ชักซ�อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
    "1. การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมให�เป5นอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน สําหรับ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดให�จัดทําแผนการดําเนินงานจากแผนงาน โครงการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ดําเนินการจริงเท�านั้นโดยให�จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมในป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป5นต�นไป" 
  องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี จึงหวังเป5นอย�างยิ่งว�า แผนการดําเนินงานประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) ฉบับนี้ จะเป5นประโยชน�ในการกํากับดูแลโครงการของผู�บริหาร
และผู�เก่ียวข�อง ต�อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       ฝJายตรวจติดตามประเมินผล  

                                                                                             กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
                                                                                  องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี 

 



 สารบัญ 
            หน�า 

ส�วนท่ี 1 บัญชีโครงการ              
 1.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)                              1 - 2                    
 1.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)                                    3  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 4 
                      2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 5 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา 6 
                                      วัฒนธรรม  
   3.1 แผนงานการศึกษา     7 
  3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  8 
 
 



 

 
ส�วนที่ 1 บัญชีโครงการ 
  (1.1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
     โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
  แผนการดําเนินงาน ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 
 ขององค3การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี 
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จํานวน คิดเป�นรอยละ คิดเป�นรอยละ
โครงการที่ ของโครงการ ของงบประมาณ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก
ดําเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด

2. ยุทธศาสตร*ดานการส�งเสริมคุณภาพชีวิต

   2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1 33.33 3,990,000.00           77.63 สํานักปลัด

3. ยุทธศาสตร*ดานการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
   3.1 แผนงานการศึกษา 1 33.33 650,000.00             12.64 กองการศึกษาฯ

   3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 33.33 500,000.00             9.73 กองการศึกษาฯ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

องค*การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร*/แผนงาน จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01
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   3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 33.33 500,000.00             9.73 กองการศึกษาฯ

รวมทั้งสิ้น 3 100.00 5,140,000.00          100.00
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  (1.2) บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
     โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
  แผนการดําเนินงาน ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 
 ขององค2การบริหารส4วนจังหวัดสระบุรี 
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    ยุทธศาสตร�ที่ 2 ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต
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2. ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

งบประมาณ หน�วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอุดหนุนตํารวจภูธร จังหวัด

สระบุรี ในการจัดทําโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการป&องปรามและแก)ไข
ป,ญหายาเสพติดในเขตจังหวัด
สระบุรีประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 
2565

เพื่อจ5ายเป6นเงินอุดหนุนตํารวจภูธร
จังหวัดสระบุรี ในการจัดทํา
โครงการเพิ่มศักยภาพการป&อง
ปราม และแก)ไขป,ญหายาเสพติด 
ในเขตจังหวัดสระบุรี ประจําป.
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565

3,990,000.00  ภายใน
จังหวัดสระบุรี

สํานักปลัด

ตํารวจภูธร
จังหวัดสระบุรี

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2565

3,990,000.00 

                2. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14/2565 อนุมัติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
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รวม

หมายเหตุ :  1. แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 ของ อบจ.สบ. หน)า 11 ข)อ 4



ยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา 
      วัฒนธรรม
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3. ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หน�วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส5งเสริมการจัดการศึกษา

เรียนรู)เรื่อง"ประวัติศาสตรHชาติไทย" 
ของนักเรียนและเยาวชนใน
จังหวัดสระบุรี

เพื่อเป6นค5าใช)จ5ายในโครงการ
ส5งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู)
เรื่อง”ประวัติศาสตรHชาติไทย”ของ
นักเรียนและเยาวชนในจังหวัด
สระบุรี  เช5น  ค5าสมนาคุณวิทยากร
  ค5าที่พัก  ค5ายานพาหนะ  
ค5าอาหาร  ค5าอาหารว5างและ
เครื่องดื่ม  ค5าวัสดุอุปกรณH  ค5าป&าย
ประชาสัมพันธH  
ค5าเช5าสถานที่  ค5าจัดซื้อหนังสือ

650,000.00    จังหวัดสระบุรี กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ค5าเช5าสถานที่  ค5าจัดซื้อหนังสือ
ประวัติศาสตรHชาติไทย และ ค5าใช)
อื่น ๆที่จําเป6น  
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

650,000.00   

                2. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14/2565 อนุมัติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
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รวม

หมายเหตุ :  1. แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 ของ อบจ.สบ. หน)า 19 ข)อ 1



3. ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ หน�วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานย)อนตํานานสระบุรี

สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
จังหวัดสระบุรี
"ตักบาตรดอกเข)าพรรษา"

เพื่อเป6นค5าใช)จ5ายในโครงการจัด
งานย)อนตํานานสระบุรี สืบสาน
ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตัก
บาตรดอกเข)าพรรษา" เช5น ค5าจัด
รถและตกแต5งรถบุปผชาติ และ
ค5าใช)จ5ายอื่นๆ ที่จําเป6นทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได)

500,000.00    อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2564

500,000.00   

หมายเหตุ :  1. แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ของ อบจ.สบ. หน)า 8 ข)อ 11

         2. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13/2565 อนุมัติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
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รวม




