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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุ รี  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
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และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ในกระบวนการที่น าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
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ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลมากยิ่งขึ้น 

  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย กับคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุก ๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนการด าเนินงานคงจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพแ ละประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงานให้องค์กร ต่อไป 
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บทน ำ 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ  
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542  
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.  2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.  2542  
ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้น เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  
แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่ เปิดให้ประชาคมท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (พ.ศ.  2566 – 2570) 
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ก าหนดให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่ในการด าเนินการยกร่าง
แผนการด าเนินงานประจ าปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 

จุดมุ่งหมำย 

  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถือได้ว่ามีความส าคัญ  
ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นอย่างยิ่งในอันที่จะท าให้แผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น และจะท าให้เกิดผลดีโดยรวม
ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
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  ประกอบกับในการจัดท าแผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ด าเนินการจริงทั้ งหมด ใน พ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสระบุ รี  
ประจ าปีงบประมาณที่ ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดังนั้น จึงท าให้แนวทางในการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น  และมีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผน 
การด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความเหมาะสมและมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน 
ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแผนการด าเนินงานยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม  
การด าเนินงาน การประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. เป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดสระบุรี 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  การวางแผนการด าเนินงานเป็นแผนงานซึ่งน าแผนการบริหารคือแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีไปด าเนินการในภาคปฏิบัติ กล่าวคือ น ากิจกรรม/โครงการ ทุกกิจกรรม/โครงการ  
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่มีระยะเวลาแน่นอน และก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง มาใช้ในการ
ติดตามการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง  
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผน  
การด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม 
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ 
โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรลุในแผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
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    3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยอื่นด าเนินการ) 
   3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ เกิ ดจาก 
การจ่ายเงินสะสม เงินกู้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า 
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงาน 
  4. เพ่ือใช้ในการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มาจัดท ารายละเอียดในการด าเนินงาน  
และได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน เพ่ื อใช้เป็นข้อมูล 
ในการประสานและจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้  เพ่ือให้ความเป็นไปได้และถูกต้อง  
ในการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  หลังจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยน าข้อมูลทั้งหมดมาแยกแผนงาน  
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
  ขั้นตอนที่ 3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
  หลังจากจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสร็จแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี น าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรีพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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  ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม ห รือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ 
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีก ารจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
  แผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และหน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ (มาจาก ผด.02 ทั้งหมด) จะต้อง 
ลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง  และจะต้องรวมผลในภาพรวม
ทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละเสมอ (100) 
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- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์พร้อมแสดง
แผนงาน โดยมีล าดับที่/กิจกรรม/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากิจกรรม/งบประมาณ (บาท) /สถานที่
ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุด 
เดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สบ. 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สบ. 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สบ. 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา  
อบจ.สบ. 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม อบจ.สระบุรี 

หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
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ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่ น เพ่ือควบคุม 
การด าเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพราะแผนการด า เนินงานได้แสดงถึงขั้นตอน 
การด าเนินงานที่มีห้วงเวลาที่ชัดเจน จึงใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานได้โดยสะดวกรวมถึง  
การประเมินผลที่แม่นย าตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น แต่ทั้งนี้ขั้นตอน กระบวนการตามแผนดังกล่าว  
จะมีความเป็นไปได้นั้นก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม ที่ส าคัญคือรายได้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ท าให้กระบวนงานเหล่านั้นไม่สามารถเป็นไปตามแผน เช่น จ านวนเงินรายได้  
ไม่เพียงพอ สภาวการณ์ที่ผันผวนของสังคมและการเมือง ภาวะดินฟ้าอากาศที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม เป็นต้น 
โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ 
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี 
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสระบุรี 
6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  

ตามงบประมาณได้อย่างถูกต้อง



 
 
 

 

ส่วนที ่2 บัญชีโครงกำร 
(2.1) บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

        กิจกรรมและงบประมำณ (แบบ ผด.01) 
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ยุทธศาสตร
 กลยุทธ
 แผนงาน
โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน'วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

1) เคหะและชุมชน 2 1.09       9,883,500.00 1.91                  สํานักช�าง

2) แผนงานอุตสาหกรรม

    และการโยธา
26 14.21   373,682,000.00 72.13                 สํานักช�าง

28 15.30 383,565,500.00 74.04                

1) แผนงานสังคมสงเคราะห' 1 0.55 400,000.00        0.08                  สํานักปลัดฯ

2) แผนงานสร+างความ

    เข+มแข็งของชุมชน
7 3.83 2,650,000.00      0.51                  

สํานักปลัดฯ

กองการศึกษา

1) แผนงานสาธารณสุข 7 3.83 31,200,000.00    6.02                  กองสาธารณสุข

2) แผนสังคมสงเคราะห' 3 1.64 1,100,000.00      0.21                  สํานักปลัดฯ

3) แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.64 5,585,700.00      1.08                  
สํานักช�าง

กองการศึกษา

4) สร+างความเข+มแข็ง

    ของชุมชน
17 9.29 9,150,000.00      1.77                  

สํานักช�าง

กองการศึกษา

รวม

2) พัฒนาชุมชนน�าอยู�

2. ยุทธศาสตร'ด+าน

   การส�งเสริมคุณภาพ

ชีวิต

1) ส�งเสริมพัฒนาอาชีพ

   สู�ความเป:นอยู�อย�างยั่งยืน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2566

องค
การบริหารส'วนจังหวัดสระบุรี

1. ยุทธศาสตร'ด+าน

   โครงสร+างพื้นฐาน

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แบบ ผด.01
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1) แผนงานสาธารณสุข 1 0.55 200,000.00        0.04                  สํานักปลัดฯ

2) แผนงานสร+างความ

    เข+มแข็งของชุมชน
3 1.64 6,900,000.00      1.33                  

สํานักปลัดฯ

กองยุทธศาสตร'ฯ

4) เสริมสร+างบริหารจัดการและ

   อนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติและ

   สิ่งแวดล+อม

1) แผนงานการเกษตร 4 2.19 1,169,000.00      0.23                  สํานักปลัดฯ

กองการศึกษาฯ

5) ส�งเสริมปรับปรุงพัฒนา

   แหล�งท�องเที่ยว
1) แผนงานการศาสนา

    วัฒนธรรม

    และนันทนาการ

1 0.55 280,000.00        0.05                  สํานักปลัดฯ

47 25.68 58,634,700.00   11.32                

1) แผนงานการศึกษา 72 39.34 47,821,075.00    9.23                  กองการศึกษาฯ

2) แผนงานการศาสนา

    วัฒนธรรม 

    และนันทนาการ

3 1.64 5,350,000.00      1.03                  กองการศึกษาฯ

1) แผนงานการศึกษา 6 3.28 6,136,700.00      1.18                  กองการศึกษาฯ

2) แผนงานการศาสนา

    วัฒนธรรม 

    และนันทนาการ

21 11.48 14,420,000.00    2.78                  กองการศึกษาฯ

102 55.74 73,727,775.00    14.23                 

3. ยุทธศาสตร'ด+าน

   การส�งเสริมการศึกษา

   ศาสนาวัฒนธรรม

3) เสริมสร+างความมั่นคงและ

   ความปลอดภัยในชีวิตและ

   ทรัพย'สิน

รวม

รวม

1) ส�งเสริมสนับสนุนด+านการศึกษา

2) ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

   จารีตประเพณีและ

   ภูมิปBญญาท+องถิ่น
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1) ส�งเสิมพัฒนาศักยภาพและ

   ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

   บุคลากร

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 2.73 2,015,000.00      0.39                  กองคลัง

กองยุทธศาสตร'ฯ

2) ส�งเสริมมีส�วนร�วมในการบริหาร

   จัดการ

1) แผนงานสร+างความ

    เข+มแข็งของชุมชน

1 0.55 100,000.00        0.02                  สํานักปลัดฯ

6 3.28 2,115,000.00     0.41                 
183 100 518,042,975.00 100.00              

4. ยุทธศาสตร'ด+านการ

   พัฒนาองค'กรและ

   บุคลากรสู�การบริหาร

   จัดการที่ดี

รวม
รวมทั้งหมด
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(2.2) บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)
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ยุทธศาสตร,ที่ 1 ยุทธศาสตร,ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
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1. ยุทธศาสตรด�านโครงสร�างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ผด.02

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 โครงการอุดหนุน

การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

อําเภอแก�งคอย

อุดหนุนการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค อ.แก�งคอย

ในการจัดทําขยายเขตระบบไฟฟ�าสาธารณะ

ถนน 3222 หมู�ที่ 2 (บ.านน้ําซับ) 

ต.ท�ามะปราง อ.แก�งคอย จ.สระบุรี

2,423,500.00 ต.ท�ามะปราง

อ.แก�งคอย

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน.าที่ 210

ข.อที่ 1

ข.อบัญญัติฯ66

หน.า 290

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส8วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการวางท�อเหลี่ยม คสล. 

ระบายน้ําพร.อมบ�อพักบริเวณ

คลองพระเจ.าทรงธรรม

เจ.าพ�อเขาตก 2 หมู�ที่ 9 

ต.พุกร�าง อ.พระพุทธบาท 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเปAนค�าวางท�อเหลี่ยม คสล. 

ชนิดหล�อสําเร็จ (แบบช�องเดียว)

ขนาดท�อลอด 2.10 x 1.50 x 1.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร ความยาว 450 เมตร

พร.อมบ�อพักสําหรับท�อเหลี่ยม

แบบฝาเหล็ก จํานวน 50 บ�อ 

ตามแบบแปลนขององคEการบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 37/65

7,460,000.00 บริเวณคลอง

พระเจ.า

ทรงธรรม

ชุมชน

เจ.าพ�อเขาตก 2

หมู�ที่ 9

ต.พุกร�าง

อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/65

หน.าที่ 3

ข.อที่ 1

ข.อบัญญัติฯ66

หน.า 298

รวม 2 โครงการ 9,883,500.00
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1. ยุทธศาสตรด�านโครงสร�างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผด.02

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 โครงการก�อสร�างถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0037 

บ�านหนองโดน -

บ�านทองย�อย

ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง

- ต.ไผ�หลิ่ว อ.หนองโดน

- อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าก�อสร�างถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต สาย สบ.ถ1-0037

  ช�วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 5,000 เมตร หนา 0.05 เมตร     

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร  

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม

ไม�น�อยกว�า 40,000 ตรม.

  ช�วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 7,570 เมตร หนา 0.05 เมตร     

ไม�มีไหล�ทาง 

67,250,000.00 บ�านหนองโดน

-บ�านทองย�อย

ต.หนองโดน

- ต.ดอนทอง

- ต.ไผ�หลิ่ว

อ.หนองโดน

- อ.ดอนพุด

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 254

ข�อที่ 37

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 396

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส8วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 45,420 ตรม.

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม

ไม�น�อยกว�า 85,420 ตารางเมตร

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร

อุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 10/65

(งบประมาณตามโครงการ 67,250,000 บ.

ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปB 2566

งบประมาณ 32,845,800 บาท

คงเหลือตั้งงบประมาณจาก

เงินรายได� 34,404,200 บาท)
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการก�อสร�างถนนลาดยาง

สาย หมู�ที่ 7 บ�านลําน้ําขาว  

เชื่อมต�อ หมู�ที่ 9 

บ�านลําน้ําอ�อย ต.ลําสมพุง

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าก�อสร�างถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต 

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร  

ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม

ไม�น�อยกว�า 16,200 ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  11/65

11,840,000.00 สายหมู�ที่ 7

บ�านลําน้ําขาว

เชื่อมต�อ หมู�ที่ 9

บ�านลําน้ําอ�อย

ต.ลําสมพุง

อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี  

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 316

ข�อที่ 91

แก�ไข 4/65

หน�า  23  

ข�อ  18  

 

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 397
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการก�อสร�างถนนลาดยาง

เชื่อมซอยอยู�ดีมีสุข หมู�ที่ 11 

ต.ท�าคล�อ อ.แก�งคอย 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าก�อสร�างถนนลาดยางแบบ

แอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร  

ยาว 4,160 เมตร หนา 0.05 เมตร  

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม

ไม�น�อยกว�า 24,960 ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 12/65

17,920,000.00 ซอยอยู�ดีมีสุข

หมู�ที่ 1

ต.ท�าคล�อ

อ.แก�งคอย

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70 

เพิ่มเติม 1/65

หน�าที่ 11

ข�อที่ 8

แก�ไข 4/65

หน�า  30  

ข�อ  24

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 398
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4 โครงการก�อสร�างถนนลาดยาง

สายเขาขุย วัดถ้ําสะอาด

หมู�ที่ 5 บ�านคําใหญ� 

ต.ท�าคล�อ อ.แก�งคอย 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าก�อสร�างถนนลาดยางแบบ

แอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร   

ยาว 2,960 เมตร ไม�มีไหล�ทาง 

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 17,760 ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 13/65

12,980,000.00 สายเขาขุย 

วัดถ้ําสะอาด

หมู�ที่ 5 

บ�านคําใหญ� 

ต.ท�าคล�อ 

อ.แก�งคอย 

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม 1/65

หน�าที่ 12 

ข�อที่ 9

แก�ไข 4/65

หน�า  31

ข�อ  25  

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 399
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

5 โครงการก�อสร�างถนนลาดยาง

สายเลียบคลองส�งน้ํา 7L 

ต.บ�านยาง อ.เสาไห� 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าก�อสร�างถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต 

สายเลียบคลองส�งน้ํา 7L  

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร  

ยาว 2,015 เมตร  ไม�มีไหล�ทาง  

หนา 0.05 เมตร  หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

รวมไม�น�อยกว�า 10,075 ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  14/65

5,225,000.00 สายเลียบคลอง

ส�งน้ํา 7L 

ต.บ�านยาง 

อ.เสาไห� 

จ.สระบุรี

ต.บ�านยาง

อ.เสาไห�

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 330

ข�อที่ 105

แก�ไข 4/65

หน�า 24

ข�อ 19

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 400
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 โครงการจ�างเหมาปรับปรุง

ซ�อมแซมเสริมกําลังโครงสร�าง

สะพานแขวนคนเดินข�ามบึง

หนองโพธิ์ หมู�ที่ 1 

ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าจ�างเหมาปรับปรุง

ซ�อมแซมเสริมกําลังโครงสร�าง

สะพานแขวนคนเดินข�ามบึงหนองโพธิ์

ขนาดกว�าง 2.00 เมตร ยาว 90 เมตร

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  15/65

3,000,000.00 บึงหนองโพธิ์

หมู�ที่ 1

ต.หนองสรวง

อ.วิหารแดง

จ.สระบุรี 

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 422

ข�อที่ 189

แก�ไข 2/65

หน�า 9

ข�อ 9

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 401
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0010

บ�านพระพุทธบาทน�อย -

บ�านทุ�งแซง ต.สองคอน

อ.แก�งคอย จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต สาย สบ.ถ1-0010

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร  

ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร

ไม�มีไหล�ทาง  หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม

ไม�น�อยกว�า 4,800 ตารางเมตร 

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  17/65

2,060,000.00 บ�านพระบาท

น�อย

- บ�านทุ�งแซง

ต.สองคอน

อ.แก�งคอย

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 222

ข�อที่ 10

แก�ไข 4/65

หน�า 2

ข�อ 2

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 403
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0014 

บ�านโคกกลาง

- บ�านโคกขี้เหล็ก

ต.โพนทอง - ต.คชสิทธิ์

อ.หนองแค จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต สาย สบ.ถ1-0014

  ช�วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 2,190 เมตร หนา 0.04 เมตร   

ไหล�ทางกว�างข�างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป*น

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 15,330 ตรม.

  ช�วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 165 เมตร หนา 0.04 เมตร   

ไหล�ทางกว�างข�างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป*น

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 1,155 ตรม.

  คิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม 2 ช�วง 

ไม�น�อยกว�า 16,485 ตารางเมตร 

(ระหว�างช�วงที่ 1 และ 2 เว�นระยะช�วง

ลอดอุโมงค.มอเตอร.เวย.) พร�อมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ.อํานวย

ความปลอดภัย  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  18/65

7,309,000.00 สบ.ถ1-0014

บ�านโคกกลาง -

บ�านโคกขี้เหล็ก

ต.โพนทอง

- ต.คชสิทธิ์

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 228

ข�อที่ 14

แก�ไข 4/65

หน�า 3

ข�อ 3

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 404
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยา'

สาย สบ.ถ1-0016

บ�านขอนชะโงก -

บ�านหนองอุ�ม

ต.คชสิทธิ์ - ต.บัวลอย

อ.หนองแค จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต สาย สบ.ถ1-0016

  ช�วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร

ไหล�ทางกว�างข�างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป*น

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 14,000 ตรม.

  ช�วงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 2,400 ตารางเมตร 

  คิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม 2 ช�วง 

ไม�น�อยกว�า 16,400 ตารางเมตร  

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  19/65

7,278,000.00 สบ.ถ1-0016

บ�านขอนชะโงก

- บ�านหนองอุ�ม

ต.คชสิทธิ์

- ต.บัวลอย

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 232

ข�อที่ 16

แก�ไข 4/65

หน�า 5

ข�อ 4

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 405
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0017

บ�านหนองสะเดา -

บ�านคลองแปดอาร.

ต.หนองปลิง ต.หนองแขม

อ.หนองแค จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร 

ยาว 2,520 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 15,120 ตารางเมตร

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย 

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 20/65

6,756,000.00 บ�านหนองสะเดา

- บ�านคลอง

แปดอาร.

ต.หนองปลิง

ต.หนองแขม

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 233

ข�อที่ 17

แก�ไข 4/65

หน�า 7

ข�อ 5

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 406
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0027

บ�านดินสอพอง -

บ�านโคกเสลา ต.หนองบัว -

ต.สร�างโศก อ.บ�านหมอ

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 5,131 เมตร หนา 0.05 เมตร   

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร  

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 41,048 ตารางเมตร  

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 21/65

22,255,000.00 สบ.ถ1-0027

บ�านดินสอพอง

- บ�านโคกเสลา

ต.หนองบัว

- ต.สร�างโศก

อ.บ�านหมอ

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 243

ข�อที่ 27

แก�ไข 1/64

หน�า 1

ข�อ 1

และแก�ไข 

ครั้งที่ 4/65

หน�า 8 ข�อ 6

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 407
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0028

บ�านหนองคล�า - บ�านบ�อโศก

ต.หนองบัว - ต.สร�างโศก

อ.บ�านหมอ จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต สาย สบ.ถ1-0028

  ช�วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 1,986 เมตร หนา 0.04 เมตร   

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 15,888 ตารางเมตร

  ช�วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 2,730 เมตร หนา 0.05 เมตร    

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 16,380 ตารางเมตร

  ช�วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร  

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร  

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 3,000 ตารางเมตร

17,260,000.00 สบ.ถ1-0028

บ�านหนองคล�า

- บ�านบ�อโศก

ต.หนองบัว

- ต.สร�างโศก

อ.บ�านหมอ

จ.สระบุรี   

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 244

ข�อที่ 28 

แก�ไข 4/65

หน�า 9

ข�อ 7

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 408
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

  คิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม

ไม�น�อยกว�า 35,268 ตารางเมตร

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 22/65
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0035 

บ�านมิตรภาพ -

บ�านตลาดมวกเหล็ก

ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร  

ยาว 1,349 เมตร หนา 0.04 เมตร   

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร หรือคิดเป*น

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 10,792 ตรม.

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 23/65

5,140,000.00 สบ.ถ1-0035

บ�านมิตรภาพ

- บ�านตลาด

มวกเหล็ก

ต.มิตรภาพ

อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี   

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 252

ข�อที่ 35

แก�ไข 4/65

หน�า 11

ข�อ 8

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 409
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0039

บ�านหนองหว�า -

บ�านสาธุประชาสรรค.

ต.พุแค-ต.ห�วยบง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร  

ยาว 5,800 เมตร หนา 0.04 เมตร    

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร หรือคิดเป*น

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 46,400 ตรม.

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย 

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 24/65

20,100,000.00 สบ.ถ1-0039

บ�านหนองหว�า

- บ�านสาธุ

ประชาสรรค.

ต.พุแค

- ต.ห�วยบง 

อ.เฉลิมพระ

เกียติ

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 256

ข�อที่ 39

แก�ไข 4/65

หน�า 12 

ข�อ 9

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 410
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0040

บ�านโคกดินแดง -

บ�านหนองจาน

ต.พุแค - ต.หน�าพระลาน 

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ช�วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 5,630 เมตร หนา 0.04 เมตร    

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร หรือคิดเป*น

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 45,040 ตรม.

  ช�วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร  

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 6,000 ตารางเมตร  

  คิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม

ไม�น�อยกว�า 51,040 ตารางเมตร

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 25/65

21,720,000.00 สบ.ถ1-0040

บ�านโคกดินแดง

- บ�านหนองจาน

ต.พุแค - 

ต.หน�าพระลาน 

เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�า 257

ข�อ 40

แก�ไข 4/65

หน�า 13

ข�อ 10

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 411
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0046 

บ�านถ้ําเต�า - บ�านโคกดินแดง

ต.ท�าคล�อ - ต.ท�าตูม -

ต.สองคอน - ต.พุแค

อ.แก�งคอย

อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร  

ยาว 8,800 เมตร หนา 0.04 เมตร    

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร หรือคิดเป*น

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 70,400 ตรม.  

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 26/65

27,900,000.00 สบ.ถ1-0046

บ�านถ้ําเต�า -

บ�านโคกดินแดง

ต.ท�าคล�อ -

ต.ท�าตูม -

ต.สองคอน -

ต.พุแค

อ.แก�งคอย

เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 263

ข�อที่ 46

แก�ไข 4/65

หน�า 14

ข�อ 11

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 412
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0048 

บ�านซับนางเลิ้ง -

บ�านโพธิ์พร�อมจิตร

ต.นายาว - ต.ธารเกษม 

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร    

ไหล�ทางกว�างข�างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป*น

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 15,400 ตรม.

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  27/65

6,715,000.00 สบ.ถ1-0048 

บ�านซับนางเลิ้ง

- บ�านโพธิ์

พร�อมจิตร

ต.นายาว

- ต.ธารเกษม

อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 265

ข�อที่ 48

แก�ไข 4/65

หน�า 15

ข�อ 12

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 413
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0052

แยกทางหลวง 3048

(กม.2+550) -

บ�านหนองไม�เลี่ยม

ต.ต�นตาล - ต.พระยาทด -

ต.หัวปลวก อ.เสาไห� 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

แอสฟ-ลต.คอนกรีต 

(Asphalt Concrete) โดยวิธี Asphalt  

HotMix  In-Place Recycling และ 

Asphalt Overlay  สาย สบ.ถ1-0052

แยกทางหลวง 3048 (กม.2-550)

- บ�านหนองไม�เลี่ยม ต.ต�นตาล

- ต.พระยาทด - ต.หัวปลวก  อ.เสาไห�

จ.สระบุรี  

   ช�วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 1,575 เมตร ไหล�ทางกว�าง

ข�างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือ

คิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 12,600 ตารางเมตร

19,538,000.00 บ�าน

หนองไม�เลี่ยม

ต.ต�นตาล -

ต.พระยาทด -

ต.หัวปลวก

อ.เสาไห�

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 269

ข�อที่ 52

แก�ไข 4/65

หน�า 16

ข�อ 13

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 414
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

  ช�วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 55 เมตร ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 ม.

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 440 ตารางเมตร

  ช�วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 31 เมตร ไม�มีไหล�ทาง หนา 0.05 เมตร

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 186 ตารางเมตร

ช�วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 1,339 เมตร ไหล�ทางกว�าง

ข�างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

คิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 10,712 ตารางเมตร

  ช�วงที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 150 เมตร ไม�มีไหล�ทาง หนา 0.05 ม.

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง 

ไม�น�อยกว�า 900 ตารางเมตร
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

  ช�วงที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 1,010 ม. ไม�มีไหล�ทาง หนา 0.05 ม.

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง 

ไม�น�อยกว�า 6,060 ตารางเมตร

  ช�วงที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 250 ม. ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 ม.

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 2,000 ตารางเมตร  

  ช�วงที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 ม.

ยาว 990 เมตร ไม�มีไหล�ทาง หนา 0.05 ม.

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 5,940 ตารางเมตร

  ช�วงที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร

ยาว 40 เมตร ไม�มีไหล�ทาง หนา 0.05 เมตร

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 160 ตารางเมตร
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

   ช�วงที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 ม.

ยาว 1,720 เมตร ไม�มีไหล�ทางหนา 0.05 ม.

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 10,320 ตารางเมตร

  รวมช�วงที่ 1 ถึงช�วงที่ 10 คิดเป*นพื้นที่

ลาดยางไม�น�อยกว�า 49,318 ตารางเมตร 

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

อุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  28/65
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

19 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0053 

บ�านโปhงเก�ง -

บ�านซับเหว

ต.ซับสนุ�น -

ต.หนองย�างเสือ

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร  

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร   

ไหล�ทางกว�างข�างละ 0.50 เมตร 

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 7,000 ตารางเมตร

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่  29/65

4,038,000.00 บ�านโปhงเก�ง

- บ�านซับเหว

ต.ซับสนุ�น -

ต.หนองย�างเสือ

อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 273

ข�อที่ 53

แก�ไข 4/65

หน�า 19

ข�อ 14

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 416

38



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

20 โครงการปรับปรุงถนน

ลาดยาง สาย สบ.ถ1-0060 

แยกทางหลวงชนบท

หมายเลข 1003 -

บ�านทองหลาง ต.ชะอม

อ.แก�งคอย จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร   

ยาว 6,300 เมตร หนา 0.04 เมตร

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 37,800 ตารางเมตร  

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 39/65

16,300,000.00 สบ.ถ1-0060 

ทางหลวงชนบท

หมายเลข 1003

- บ�านทองหลาง

ต.ชะอม

อ.แก�งคอย

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 281

ข�อที่ 60

แก�ไข 4/65

หน�า 20

ข�อ 15

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 417
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

21 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง

สายบ�อมะแฟน - คลองม�วง

หมู�ที่ 1,2 บ�านปากคลอง

ต.พุคําจาน 

อ.พระพุทธบาท 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ช�วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 590 เมตร หนา 0.08 เมตร

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร

  ช�วงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 1,960 เมตร หนา 0.08 เมตร    

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร  

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

รวมไม�น�อยกว�า 20,400 ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 31/65

15,883,000.00 หมู�ที่ 1,2

บ�านปากคลอง

ต.พุคําจาน 

อ.พระพุทธบาท 

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม 1/65

หน�าที่ 7

ข�อที่ 4

แก�ไข 4/65

หน�า 29

ข�อ 13

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 418
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

22 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง

สาย สบ.3080 

บ�านยาง - บ�านหมาก 

ต.บ�านยาง อ.เสาไห� 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 2,965 เมตร หนา 0.05 เมตร   

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.00 เมตร 

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 23,720 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 32/65

12,801,000.00 สบ.3080

บ�านยาง -

บ�านหมาก

ต.บ�านยาง

อ.เสาไห�

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 287

ข�อที่ 65

แก�ไข 4/65

หน�า 21

ข�อ 16

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 419
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

23 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง

สาย สบ.ถ1-0001 

สระบุรี - -ตะกุด-ตลิ่งชัน

ต.ตะกุด - ต.ตลิ่งชัน

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 5,625 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 33,750 ตารางเมตร  

พร�อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร

และอุปกรณ.อํานวยความปลอดภัย

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 33/65

14,220,000.00 สบ.ถ1-0001 

สระบุรี-ตะกุด

- ตลิ่งชัน

ต.ตะกุด -

ต.ตลิ่งชัน -

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 212

ข�อที่ 1

แก�ไข 4/65

หน�า 1

ข�อ 1

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 420
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง สบ.ถ. 61-006

บ�านคําใหญ� หมู�ที่ 5

ถึงบ�าน ท�าคล�อกลาง หมู�ที่ 3

ต.ท�าคล�อ อ.แก�งคอย 

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ช�วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไม�มีไหล�ทาง 

  ช�วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร

ยาว 1,960 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

รวมไม�น�อยกว�า 19,400 ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 34/65

10,651,000.00 สบ.ถ.61-006

บ�านคําใหญ�

หมู�ที่ 5 ถึงบ�าน

ท�าคล�อกลาง

หมู�ที่ 3

ต.ท�าคล�อ

อ.แก�งคอย

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม 1/65

หน�าที่ 14

ข�อที่ 11

แก�ไข 4/65

หน�า 32

ข�อ 26

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 421
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทางหลวงหมายเลข 3021

หมู�ที่ 1  ต.บางโขมด เชื่อมต�อ

เขตเทศบาลตําบลบ�านหมอ

อ.บ�านหมอ จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

  ช�วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 815 เมตร หนา 0.05 เมตร    

ไหล�ทางกว�างข�างละ 1.50 เมตร

หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 7,335 ตารางเมตร

  ช�วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร

ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร    

ไหล�ทางกว�างข�างละ 0.25 เมตร   

พื้นที่ลาดยางไม�น�อยกว�า 3,087.50 ตรม.

  หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยางรวม

ไม�น�อยกว�า 10,422.50 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 35/65

9,000,000.00 หมู�ที่ 1

ต.บางโขมด

เชื่อมต�อ

เขตเทศบาล

ต.บ�านหมอ

อ.บ�านหมอ

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 313

ข�อที่ 88

เปลี่ยนแปลง

1/65

หน�า 1

ข�อ 1

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 422
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน8วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

26 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง

หมู�ที่ 2 - หมู�ที่ 9 

ต.วังม�วง อ.วังม�วง

จ.สระบุรี

เพื่อจ�ายเป*นค�าปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟ-ลต.คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว�าง  5.00 เมตร

ยาว 2,730 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไม�มีไหล�ทาง หรือคิดเป*นพื้นที่ลาดยาง

ไม�น�อยกว�า 13,650 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนขององค.การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ที่ 36/65

8,543,000.00 หมู�ที่ 2 -

หมู�ที่ 9

ต.วังม�วง

อ.วังม�วง

จ.สระบุรี

สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 301

ข�อที่ 77

แก�ไข 4/65

หน�า 22

ข�อ 17

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 423

รวม 26 โครงการ 373,682,000.00
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ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตร
ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
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2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธส�งเสริมพัฒนาอาชีพสู�ความเป%นอยู�อย�างยั่งยืน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห ผด.02

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 โครงการส�งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรม

ด�านอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานพินิจและคุ�มครองเด็ก

และเยาวชนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าวัสดุเครื่องเขียนและค�าใช�จ�ายอื่น

ที่จําเป+นทุกรายการ

400,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 448

ข�อที่ 3

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 289

รวม 1 โครงการ 400,000.00

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

47



2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธส�งเสริมพัฒนาอาชีพสู�ความเป%นอยู�อย�างยั่งยืน

(2) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ผด.02

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 โครงการส�งเสริมการเรียนรู�

ยุวเกษตรกรตามแนว

พระราชดําริ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ/ 

และค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป'นทุกรายการ

300,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 462

ข�อที่ 8

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 302

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการส�งเสริมประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง

และการฝ>กอบรมสัมมนา

ทางวิชาการองค/การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช�จ�ายโครงการ

เช�น ค�าจ�างเหมารถ ค�าเช�าที่พัก 

ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม

ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าป@ายประชาสัมพันธ/

ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ/เอกสารประกอบ

การอบรม ค�าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ/ 

ค�าสมนาคุณในการดูงานและค�าใช�จ�ายอื่นๆ

ที่จําเป'นทุกรายการ

200,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผนฯ66-70

หน�า 477

ข�อ 22

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 302
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการส�งเสริมพัฒนา

ศักยภาพทาง

ภูมิปEญญาท�องถิ่น

และปราชญ/ชาวบ�าน 

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม

ค�าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ/ 

และค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป'น

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�

400,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 469

ข�อที่ 15

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 303
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4 โครงการส�งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพด�านกีฬา 

ในสถานสงเคราะห/เด็กหญิง

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช�จ�ายในการจัดโครงการ

เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม

ค�าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ/

และค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป'นทุกรายการ

300,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 457

ข�อที่ 3

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 303
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

5 โครงการส�งเสริมอาชีพ 

กลุ�มสตรีในจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช�จ�ายในการจัดโครงการ

เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ/ 

และค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป'นทุกรายการ

550,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 467

ข�อที่ 13

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 307
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 โครงการส�งเสริมอาชีพต�าง ๆ

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช�จ�ายในการจัดโครงการ

เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/ 

และค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป'นทุกรายการ

600,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 471

ข�อที่ 17

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 307

7 โครงการส�งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมด�านอาชีพ 

ในสถานสงเคราะห/เด็กหญิง

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด�านอาชีพ

ในสถานสงเคราะห/เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี 

เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร 

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ/ และค�าใช�จ�ายอื่น

ที่จําเป'นทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�

     300,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 458

ข�อที่ 4

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 304

รวม 7 โครงการ 2,650,000.00

53



2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธพัฒนาชุมชนน�าอยู�

(1) แผนงานสาธารณสุข

ผด.02

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 โครงการอุดหนุน 

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

ในการจัดทําโครงการ

พัฒนาศักยภาพด#านบริการ

แก%ผู#ป)วยที่เข#ารับการรักษา

พยาบาล

เพื่อจ%ายเป/นเงินอุดหนุน

ให#กับโรงพยาบาลพระพุทธบาท 

ในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ

ด#านบริการแก%ผู#ป)วยที่เข#ารับการรักษา

พยาบาล

24,300,000.00 โรงพยาบาล

พระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี

กอง

สาธารณสุข

แผนฯ 66-70

หน#าที่ 444

ข#อที่ 8

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 281

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการการป=องกัน 

การควบคุม การแพร% 

การระงับการระบาดของโรค

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  

ว%าด#วยค%าใช#จ%ายเพื่อ

ช%วยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหน#าที่ของ

องค@กรปกครองส%วนท#องถิ่น

พ.ศ. 2560

เพื่อจ%ายเป/นค%าใช#จ%ายในการจัดโครงการ

เช%น  ค%ายา เวชภัณฑ@ และวัสดุที่ใช#

เช%น ถุงมือยาง หรือผ#าปCดปาก หรือปCดจมูก

รองเท#ายาง หุ#มส#นสูงใต#เข%า (รองเท#าบูEต)

หรือ เสื้อกันฝน เครื่องแต%งกาย 

และอุปกรณ@ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ที่ปฏิบัติงาน

500,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

สาธารณสุข

แผนฯ 66-70

หน#าที่ 440

ข#อที่ 7

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 282
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการป=องกันและแก#ไข

ปJญหาการตั้งครรภ@ก%อนวัยรุ%น

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ%ายเป/นค%าใช#จ%ายในการจัดโครงการ

เช%น ค%าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

ค%าอาหารว%างและเครื่องดื่ม 

ค%าสมนาคุณวิทยากร ค%าจ#างเวที

เครื่องขยายเสียงพร#อมอุปกรณ@ ค%าวัสดุ 

เครื่องเขียนและอุปกรณ@ 

ค%าใช#จ%ายในการตกแต%งสถานที่ 

ค%าจัดทําป=ายโครงการและค%าใช#จ%ายอื่น

ที่จําเป/นทุกรายการ

500,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

สาธารณสุข

แผนฯ66-70

หน#าที่ 441

ข#อที่ 5

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 283

56



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4 โครงการเฝ=าระวัง ป=องกัน

และควบคุมโรคติดต%อ

โรคติดต%ออันตราย  

โรคระบาด หรือโรคอื่น  

ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ%ายเป/นค%าใช#จ%ายในการจัดโครงการ

เช%น ค%าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ@ เวชภัณฑ@ 

หรือสารเคมีที่เกี่ยวข#อง 

เพื่อใช#ในการป=องกัน และควบคุมโรคติดต%อ

ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

5,000,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

สาธารณสุข

แผนฯ66-70

หน#าที่ 442

ข#อที่ 6

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 283
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

ผู#นําชุมชน แกนนําสุขภาพ 

ในการควบคุมโรค

และป=องกันโรคติดต%อ

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ%ายเป/นค%าใช#จ%ายในการจัดโครงการ

เช%น ค%าอาหารว%างและเครื่องดื่ม 

ค%าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

ค%าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ@ ค%าป=าย

ค%าสมนาคุณวิทยากร และค%าใช#จ%ายอื่น

ที่จําเป/นทุกรายการ

200,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

สาธารณสุข

แผนฯ 66-70

หน#าที่ 439

ข#อที่ 3

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 284

58



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 โครงการรณรงค@ป=องกัน

และแก#ไขปJญหาโรคเอดส@

และโรคติดต%อทางเพศสัมพันธ@

ขององค@การบริหาร

ส%วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ%ายเป/นค%าใช#จ%ายในการทําโครงการ

เช%น ค%าอาหารว%างและเครื่องดื่ม

ค%าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

ค%าสมนาคุณวิทยากร ค%าป=าย 

ค%าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ@ 

ค%ากระเปMาใส%เอกสาร และค%าใช#จ%ายอื่นที่

จําเป/น 

200,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

สาธารณสุข

แผนฯ 66-70

หน#าที่ 440

ข#อที่ 4

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 284
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

7 โครงการส%งเสริมสุขภาพ

และป=องกันโรคในกลุ%ม 

ผู#สูงอายุ ในจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ%ายเป/นค%าใช#จ%ายในการทําโครงการ

เช%น ค%าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 

ค%าอาหารว%างและเครื่องดื่ม 

ค%าสมนาคุณวิทยากร ค%าเช%าที่พัก 

ค%าเช%าห#องประชุมสัมมนา

ค%าป=ายโครงการ ค%าวัสดุเครื่องเขียน

อุปกรณ@ ค%ากระเปMาใส%เอกสาร 

และค%าใช#จ%ายอื่นที่จําเป/นทุกรายการ

500,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

สาธารณสุข

แผนฯ 66-70

หน#าที่ 438

ข#อที่ 2

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 285

รวม 7 โครงการ 31,200,000.00
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2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธพัฒนาชุมชนน�าอยู�

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห

ผด.02

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 โครงการช�วยเหลือประชาชน 

ด�านการส�งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามระเบียบ

มท.ว�าด�วยค�าใช�จ�าย

เพื่อช�วยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหน�าที่ของ อปท.

พ.ศ. 2560

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการทําโครงการ

เช�น ค�าเครื่องอุปโภคบริโภค ค�าวัสดุ

อุปกรณ2ค�ายารักษาโรค เงินช�วยเหลือ 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 

500,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 450

ข�อที่ 5

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 287

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการมหกรรมวันคนพิการ

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการทําโครงการ

เช�น ค�าอาหารและเครื่องดื่ม 

ค�าใช�จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ2งาน

ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งและจัดสถานที่ 

ค�าเช�าหรือค�าบริการวัสดุอุปกรณ2 

และค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป1นทุกรายการ

300,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 446

ข�อที่ 1

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 288
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการมหกรรมวันผู�สูงอายุ

และวันครอบครัว

จังหวัดสระบุรี 

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการทําโครงการ

เช�น ค�าอาหาร และเครื่องดื่ม 

ค�าใช�จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ2งาน

ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งและจัดสถานที่

ค�าเช�าหรือค�าบริการวัสดุอุปกรณ2 

และค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป1นทุกรายการ

300,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 447

ข�อที่ 2

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 288

รวม 3 โครงการ 1,100,000.00

63



2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธพัฒนาชุมชนน�าอยู�

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ผด.02

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 โครงการก�อสร�างเส�นทาง

จักรยานภายใน

ค�ายลูกเสือ ธนเดช

เจ็ดคต-โป$งก�อนเส�า

องค%การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป,นค�าก�อสร�างเส�นทางจักรยาน

1. งานทําสีทางจักรยานด�วยวัสดุโคลด%

พลาสติกพร�อมสัญลักษณ%ทางจักรยาน 

2. งานทําสีทางเดิน-วิ่งด�วยวัสดุโคลด%

พลาสติกพร�อมสัญลักษณ%ทางเดิน-วิ่ง 

3. งานทําสีเส�นจราจร

4. ป4ายแนะนํา, ป4ายเตือน หรือป4ายบังคับ 

5. จุดจอดจักรยาน   

6. ป4ายโครงการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 

พื้นที่ไม�น�อยกว�า 1,225 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนขององค%การบริหารส�วน

จังหวัดสระบุรี ที่ 38/65

3,685,700.00 ค�ายลูกเสือ 

ธนเดช

เจ็ดคต-

โป$งก�อนเส�า

จังหวัดสระบุรี

กอง

การศึกษา

แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/65

หน�าที่ 23

ข�อที่ 2

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 292

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการจังหวัดสระบุรีสะอาด

ด�วยหลักการ 

 " 3Rs - ประชารัฐ " 

แบบบูรณาการ

เพื่อจ�ายเป,นค�าใช�จ�ายในการทําโครงการ

โดยจ�ายเป,นค�าประชาสัมพันธ%  

ค�าอาหารและเครื่องดื่ม ค�าจ�างเหมา

ค�าวัสดุอุปกรณ% ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ

ที่ดําเนินการเองหรือร�วมกับหน�วยงานอื่น  

1,000,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 454

ข�อที่ 4

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 295
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการส�งเสริม

การมีส�วนร�วมของชุมชน

ในการคัดแยกขยะที่ต�นทาง

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป,นค�าใช�จ�ายจัดโครงการ

โดยจ�ายเป,นค�าประชาสัมพันธ%

ค�าอาหารและเครื่องดื่ม ค�าจ�างเหมาบริการ

ค�าวัสดุอุปกรณ%  ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ

ที่ดําเนินการเองหรือร�วมกับหน�วยงานอื่น  

900,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักช�าง แผนฯ 66-70

หน�าที่ 453

ข�อที่ 3

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 296

รวม 3 โครงการ 5,585,700.00
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2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธพัฒนาชุมชนน�าอยู�

(4) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ผด.02

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 โครงการ 

TO BE NUMBER ONE 

ของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ"งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายโครงการ

TO BE NUMBER ONE

ของโรงเรียนหรเทพ(รุ"งเรืองประชาสามัคคี)

เช"น ค"าวิทยากร ค"าวัสดุและอุปกรณ3 

ค"าของขวัญของรางวัล ค"าตอบแทน

คณะกรรมการประกวดตัดสิน 

ค"าป6ายประชาสัมพันธ3  

ค"าจ-างเหมาตกแต"งสถานที่

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

30,000.00 โรงเรียน

หรเทพฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผนฯ 66-70

หน-าที่ 476

ข-อที่ 21

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 299

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ3

สร-างสรรค3สังคมดี 

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม

ค"าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

800,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 463

ข-อที่ 9

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 299
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการครอบครัวอบอุ"น

สังคมมีสุข

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

200,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 464

ข-อที่ 10

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 300
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

องค3กรสตรี จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

800,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 459

ข-อที่ 5

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 301
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

5 โครงการมหกรรม

วันสตรีสากลจังหวัดสระบุรี 

 " ก-าวไปสู"สังคมเสมอภาค "

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าอาหารและเครื่องดื่ม 

ค"าใช-จ"ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ3

ค"าใช-จ"ายในการตกแต"งและจัดสถานที่ 

ค"าเช"าหรือค"าบริการ วัสดุอุปกรณ3

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

400,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 460

ข-อที่ 6

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 301
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 โครงการส"งเสริมการเรียนรู-

ยุวเกษตรกรตามแนว

พระราชดําริปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

300,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 462

ข-อที่ 8

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 302
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

7 โครงการส"งเสริมและพัฒนา

ทักษะทางอารมณ3ด-วยดนตรี

ในสถานสงเคราะห3เด็กหญิง

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

300,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 456

ข-อที่ 2

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 304
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

8 โครงการส"งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพกลุ"มเกษตรกร

ใช-เกษตรอินทรีย3

ตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+น ทุกรายการ

500,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 470

ข-อที่ 16

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 305
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

9 โครงการส"งเสริมศักยภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู-สูงอายุจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น  ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร 

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

500,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 466

ข-อที่ 12

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 305
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

10 โครงการส"งเสริมศักยภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชน

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร 

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

400,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 461

ข-อที่ 7

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 306

76



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

11 โครงการส"งเสริมศักยภาพ 

และพัฒนาเครือข"าย

กลุ"มวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร 

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

1,000,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 468

ข-อที่ 14

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 306
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

12 โครงการสร-างเสริมทัศนคติ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชนใน

บ-านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร 

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

100,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 455

ข-อที่ 1

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 308
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

13 โครงการสื่อรัก สานสายใย

ครอบครัวไร-ความรุนแรง

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

200,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน-าที่ 465

ข-อที่ 11

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 308
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

14 โครงการเสริมสร-างความรู-

ทักษะและพัฒนาศักยภาพ

เครือข"ายองค3กรผู-สูงอายุ

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร 

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

800,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม 1/65

หน-าที่ 25

ข-อที่ 2

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 309
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

15 โครงการเสริมสร-างเครือข"าย

สมัชชาเด็กและเยาวชน

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร 

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

800,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม 1/65

หน-าที่ 24

ข-อที่ 1

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 309
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

16 โครงการอบรมให-ความรู-

เกี่ยวกับกฎหมาย

แก"ประชาชน

ขององค3การบริหาร

ส"วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ"ายเป+นค"าใช-จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าอาหาร 

ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ3 

และค"าใช-จ"ายอื่นที่จําเป+นทุกรายการ

520,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม 1/65

หน-าที่ 26

ข-อที่ 3

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 310

82



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

17 โครงการอุดหนุนสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ในการจัดทําโครงการ 

TO BE NUMBER ONE

ประจําปS  2566

เพื่อจ"ายเป+นเงินอุดหนุนสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

ในการจัดทําโครงการ

TO BE NUMBER ONE ประจําปS 2566

1,500,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

เพิ่มเติม 1/65

หน-าที่ 28

ข-อที่ 5

ข-อบัญญัติฯ66

หน-า 311

รวม 17 โครงการ 9,150,000.00
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2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธเสริมสร�างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ผด.02

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 โครงการส�งเสริมสุขภาพ 

บุคลากรเพื่อป�องกัน 

การบาดเจ็บจากการทํางาน

เพื่อจ�ายเป%นค�าใช(จ�ายในการทําโครงการ

เช�น ค�าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าสมนาคุณวิทยากร 

ค�าจัดทําป�ายโครงการ 

ค�าใช(จ�ายในการตกแต�งสถานที่

ค�าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ/

และค�าใช(จ�ายอื่นที่จําเป%นทุกรายการ

200,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

สาธารณสุข

แผนฯ 66-70

หน(าที่ 437

ข(อที่ 1

ข(อบัญญัติฯ66

หน(า 285

รวม 1 โครงการ 200,000.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธเสริมสร�างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

(2) แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน

ผด.02

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 โครงการอุดหนุน

กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายใน 

จังหวัดสระบุรี 

ในการจัดทําโครงการ 

"คนสระบุรี รักษ$แผ'นดิน"

เพื่อจ'ายเป*นเงินอุดหนุนให+กับกอง

อํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดสระบุรี เพื่อดําเนินโครงการ 

“คนสระบุรีรักษ$แผ'นดิน”  

1,500,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

ยุทธศาสตร$

และ

งบประมาณ

แผนฯ 66-70

หน+าที่ 474

ข+อที่ 20

ข+อบัญญัติฯ66

หน+า 310

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการอุดหนุนที่ทําการ

ปกครองจังหวัดสระบุรี

ในการจัดทําโครงการป>องกัน

และแก+ไขป@ญหายาเสพติด

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ'ายเป*นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง

จังหวัดสระบุรี ในการจัดทําโครงการ

ป>องกันและแก+ไขป@ญหายาเสพติด

จังหวัดสระบุรี

5,000,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน+าที่ 27

ข+อที่ 4

ข+อบัญญัติฯ66

หน+า 311
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการอุดหนุน

สถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี

ในการจัดทําโครงการฝDกอบรม

ให+ความรู+ด+านการจราจร

เพื่อจ'ายเป*นเงินอุดหนุนให+กับสถานีตํารวจ

เมืองสระบุรี เพื่อดําเนินโครงการฝDกอบรม

ให+ความรู+ด+านการจราจร  

400,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

ยุทธศาสตร$

และ

งบประมาณ

แผนฯ 66-70

หน+าที่ 473

ข+อที่ 19

ข+อบัญญัติฯ66

หน+า 311

รวม 3 โครงการ 6,900,000.00
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2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธเสริมสร�างบริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

(1) แผนงานการเกษตร

ผด.02

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 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ

ขององค กรปกครอง

ส"วนท#องถิ่น

เพื่อจ"ายเป&นค"าใช#จ"ายการทําโครงการ

โดยจ"ายเป&นค"าประชาสัมพันธ  

ค"ากล#าไม#  ค"าอาหารและเครื่องดื่ม  

ค"าจ#างเหมาบริการ ค"าวัสดุอุปกรณ 

ตลอดจนค"าใช#จ"ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง

ที่ดําเนินการเองหรือร"วมกับหน"วยงานอื่น  

569,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักช"าง แผนฯ 66-70

หน#าที่ 541

ข#อที่ 2

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 424

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
2 โครงการ

รักน้ํา รักป=า  รักษาแผ"นดิน

เพื่อจ"ายเป&นค"าใช#จ"ายดําเนินโครงการ

รักน้ํา รักป=า รักษาแผ"นดิน  

โดยจ"ายเป&นค"าประชาสัมพันธ   

ค"าอาหารและเครื่องดื่ม  ค"าจ#างเหมาบริการ

ค"าวัสดุอุปกรณ   ตลอดจนค"าใช#จ"ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข#องกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ  

ที่ดําเนินการเองหรือร"วมกับหน"วยงานอื่น  

500,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักช"าง แผนฯ 66-70

หน#าที่ 542

ข#อที่ 3

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 425
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
3 โครงการสวนพฤกษศาสตร  

โรงเรียนหรเทพ 

(รุ"งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อจ"ายเป&นค"าใช#จ"ายในการทําโครงการ

เช"น ค"าจ#างเหมา ทําปDายชื่อพันธุ ไม# 

ปDายฐานเรียนรู#ต"าง ๆ ค"าตอบแทนวิทยากร

ค"าอาหาร อาหารว"างและเครื่องดื่ม

ค"าวัสดุอุปกรณ  ค"าปDายประชาสัมพันธ  

ค"าจ#างเหมาจัดทําเอกสารคู"มือดําเนินงาน 

ค"าจัดซื้อพันธุ ไม#ท#องถิ่นสําหรับปลูก

และค"าใช#จ"ายอื่น ๆ ที่จําเป&นทุกรายการ

50,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผนฯ 66-70

หน#าที่ 544

ข#อที่ 5

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 426
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
4 โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

เพื่อจ"ายเป&นค"าใช#โครงการทําโครงการ

จ"ายกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษ ทรัพยากร

สร#างจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากร 

(งานสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน) 

เช"น ค"าปDายประชาสัมพันธ  ค"าสวิทยากร

ค"าอาหาร ค"าอาหารว"างและเครื่องดื่ม 

ค"าวัสดุอุปกรณ  ค"าถ"ายเอกสารและสิ่งพิมพ 

ค"าปDายประชาสัมพันธ   ค"าปDายทะเบียน

ค"าพันธุ   ค"าดินปลูกพันธุ พืช ค"าวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ 

และค"าใช#จ"ายอื่น ๆ ที่จําเป&น

และเกี่ยวข#องในการจัดโครงการทุกรายการ

50,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผนฯ 66-70

หน#าที่ 543

ข#อที่ 4

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 427

รวม 4 โครงการ 1,169,000.00
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2. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสิมคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธส�งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผด.02

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 โครงการอบรม

มัคคุเทศก�ยุวชนเยาวชน

เพื่อการท�องเที่ยว

เพื่อจ�ายเป!นค�าใช#จ�ายในการทําโครงการ

เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ� และค�าใช#จ�ายอื่น

ที่จําเป!นทุกรายการ

280,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน#าที่ 478

ข#อที่ 2

ข#อบัญญัติฯ66

หน#า 337

รวม 1 โครงการ 280,000.00

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตร
ด�านการส�งเสริม

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
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3. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

3.1 กลยุทธส�งเสริมสนับสนุนด�านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ผด.02

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 โครงการแข�งขันทางวิชาการ

นักเรียนองค�กรปกครอง 

ส�วนท�องถิ่นระดับภาคกลาง

โครงการแข�งขันทางวิชาการของนักเรียน

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นระดับภาคกลาง

ของโรงเรียนหรเทพฯ 

เช�น ค�าจ�างเหมารถรับ – ส�งนักเรียน 

ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าเช�าที่พัก ค�าวัสดุอุปกรณ�

และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่จําเป1น

150,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 572

ข�อที่ 39

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 174

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการแข�งขันวิชาการของ

นักเรียนองค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่นระดับประเทศ

เป1นค�าใช�จ�ายโครงการแข�งขันทางวิชาการ

นักเรียนองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

ระดับประเทศของโรงเรียนหรเทพฯ 

เช�น ค�าจ�างเหมารถรับ – ส�งนักเรียน 

ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าเช�าที่พัก ค�าวัสดุอุปกรณ�

ฝBกซ�อมและแข�งขัน และค�าใช�จ�ายอื่นๆ 

ที่จําเป1นทุกรายการ

50,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 573

ข�อที่ 40

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 175
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการคัดเลือกครู

และนักเรียนดีศรีหรเทพ 

องค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

คัดเลือกครูและนักเรียนดีศรีหรเทพ 

เช�น ค�าปEายประชาสัมพันธ� ค�าอาหารว�าง

และเครื่องดื่ม ค�าโล�รางวัล ค�าวัสดุอุปกรณ�

 ค�าสถานที่จัดงาน ค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป1น

และเกี่ยวข�องในการจัดงานทุกรายการ

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 547

ข�อที่ 3

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 175
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการค�าใช�จ�าย

อินเตอร�เน็ต

โรงเรียน ระบบ  Asymmetric

Digital Subscriber Line 

(ADSL) 

ของโรงเรียนหรเทพฯ

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการค�าใช�จ�าย

อินเตอร�เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric

 Digital Subscriber Line (ADSL) 

ของโรงเรียนหรเทพฯ

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 566

ข�อที่ 24

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 176
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการค�าใช�จ�ายในการ

พัฒนาข�าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการพัฒนา

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียน

เป1นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ

ฝBกอบรมสัมมนา ตามที่หน�วยงานของรัฐ

เป1นผู�จัดหรือได�รับอนุมัติอนุญาตเข�ารับ

การฝBกอบรม 

ได�แก� ค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าที่พักค�าพาหนะ 

ค�าผ�านทางด�วน ค�าธรรมเนียมอื่นๆ 

ของข�าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนหรเทพฯ

200,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 568

ข�อที่ 28

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 176
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการค�าใช�จ�ายในการ

พัฒนาแหล�งเรียนรู�

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�าย โครงการค�าใช�จ�าย

ในการพัฒนาแหล�งเรียนรู�ของนักเรียน

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนต�นของโรงเรียนหรเทพฯ 

เช�น ค�าจัดซื้อสื่อสําเร็จรูป ค�าจัดทําวัสดุ

อุปกรณ�ในการจัดทําสื่อและค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

50,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 567

ข�อที่ 27

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 177
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการค�าใช�จ�าย

อินเตอร�เน็ตโรงเรียน ระบบ 

Wireless Fidelity : Wi-Fi

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการค�าใช�จ�าย

อินเตอร�เน็ตโรงเรียนระบบ 

WirelessFidelity : Wi-Fi 

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

7,200.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 567

ข�อที่ 25

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 177
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการค�าปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการ 

ค�าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพฯ

เช�น ค�าจัดทํารูปเล�ม ค�าจ�างถ�ายเอกสาร 

ค�าวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นๆ

20,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 566

ข�อที่ 23

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 178
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการเงินอุดหนุน

อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน

หรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี) 

นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาปcที่ 1-6

1,200,000.00   ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 565

ข�อ 22

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 178
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการจัดงานประชาสัมพันธ�

ผลงานของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

จัดงานประชาสัมพันธ�ผลงาน

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เช�น ค�าตกแต�งสถานที่ ค�าอาหารและน้ําดื่ม

ค�าเช�าเครื่องเสียง ค�าเช�าเครื่องแต�งกาย 

ค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป1นในการจัดงานทุก

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 552

ข�อที่ 8

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 179
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการจัดแสดงนิทรรศการ

แสดงผลงานของครู 

และนักเรียน

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการ

จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของครู

นักเรียนโรงเรียนหรเทพ 

เช�น ค�าจ�างเหมาจัดนิทรรศการ 

ค�าออกแบบพร�อมจัดทําซุ�มแสดงผลงาน 

ค�าจ�างเหมารถรับ –ส�ง ค�าของขวัญที่ระลึก

 ค�าเช�าเครื่องขยายเสียง ค�าจ�างเหมาบริการ

ค�าวัสดุอุปกรณ�และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่จําเป1น

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 573

ข�อที่ 41

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 179
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

12 โครงการจัดหาครูสอน 

ภาษาต�างประเทศ  

(ภาษาอังกฤษ)

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการจัดหา

ครูสอนภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เช�น ค�าตอบแทนครูสอนภาษาต�างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

336,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 582

ข�อที่ 56

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 180
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการนิเทศติดตาม

และประเมินผลเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนหรเทพ

 (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

นิเทศติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ 

เช�น  ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการใช� และตกแต�ง

สถานที่ฝBกอบรม ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง

และเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ�

ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ 

และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป1น

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 562

ข�อที่ 18

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 181
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

14 โครงการประชาสัมพันธ�

และจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

ศูนย�ดาราศาสตร�ท�องฟEา

จําลองเคลื่อนที่ 

ขององค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการทําโครงการ

ประชาสัมพันธ�และจัดกิจกรรม

เช�น ค�าจ�างประชาสัมพันธ� ค�าจ�าง 

จัดทําเอกสาร ค�าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ� 

ค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป1นในการฝBกอบรม 

ทุกรายการ

100,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 589

ข�อที่ 66

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 181
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เช�น ค�าจัดทําเอกสารคู�มือการประเมิน

เครื่องมือการประเมินรายงานผลประเมิน

ค�าตอบแทนคณะกรรมการ

ค�าอาหารและเครื่องดื่ม ค�าเบี้ยเลี้ยง 

ค�าพาหนะ ค�าปEายประชาสัมพันธ�

ค�าวัสดุและอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นๆ

30,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 574

ข�อที่ 42

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 182
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

16 โครงการปgจฉิมนิเทศ

และมอบประกาศนียบัตร

ให�แก�นักเรียนระดับชั้น

อนุบาล ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงกา

ของโรงเรียนหรเทพฯ

เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าตกแต�งสถานที่ 

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าจ�างเหมา

และค�าใช�จ�ายอื่นๆ

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 574

ข�อที่ 43

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 182
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

17 โครงการฝBกอบรมจัดทํา 

แผนพัฒนาการศึกษา อปท. 

ในเขตจังหวัดสระบุรี

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม

ค�าที่พัก ค�าวิทยากร ค�าปEายประชาสัมพันธ�

ค�าเช�าห�องประชุม ค�ากระเปhาเอกสาร

ค�าจ�างจัดทําเอกสารโครงการ 

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่จําเป1นในการฝBกอบรม

1,000,000.00   จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 563

ข�อที่ 19

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 183
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการฝBกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดระบบ

ประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

สังกัดองค�การบริหารส�วน

จังหวัดสระบุรี

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าปEายประชาสัมพันธ� ค�าจ�างเหมารถ

ค�าที่พักค�าอาหาร ค�าวิทยากร ค�าถ�าย

เอกสาร ค�าพิมพ�เอกสารและสิ่งพิมพ� 

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่จําเป1น

260,000.00 อบจ.สระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 548

ข�อที่ 4

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 183
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

19 โครงการฝBกอบรมเชิง

ปฏิบัติการด�านวิทยาศาสตร�

และดาราศาสตร�

ของบุคลากรทางการศึกษา

และบุคลากรศูนย�ดารา

ศาสตร�ท�องฟEาจําลอง 

องค�การบริหารส�วนจังหวัด

สระบุรี

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ฝBกอบรม เช�น ค�ายานพาหนะ

ค�าที่พักค�าอาหาร ค�าวัสดุอุปกรณ�ค�าใช�จ�าย

อื่นๆ ที่จําเป1นในการฝBกอบรม 

600,000.00 อบจ.สระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 590

ข�อที่ 67

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 184
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

20 โครงการฝBกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู�

แบบ Active Learning 

เพื่อเสริมทักษะใน 

ศตวรรษที่ 21 อบจ.สระบุรี

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการใช�และตกแต�งสถานที่

ฝBกอบรม ค�าปEายประชาสัมพันธ�

ค�าสมนาคุณวิทยากรค�าอาหารเครื่องดื่ม 

ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าใช�จ�ายอื่นๆ 

ที่จําเป1นในการฝBกอบรม

130,000.00 อบจ.สระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 551

ข�อที่ 7

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 185
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

21 โครงการฝBกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครู พนักงานจ�าง 

และบุคลากรกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

อบจ.สระบุรี  เทคนิคการทํา

วิจัยในชั้นเรียน (Classroom

 Action Research)

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ฝBกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ครู พนักงานจ�าง และบุคลากร

ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี 

เช�น ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการใช�และตกแต�ง

สถานที่ฝBกอบรม  ค�าสมนาคุณวิทยากร 

ค�าอาหาร ค�าที่พัก ค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป1น

ในการฝBกอบรม

130,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 549

ข�อที่ 5

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 186
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

22 โครงการฝBกอบรมพัฒนา

ศักยภาพครู พนักงานจ�าง 

และบุคลากรกองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

องค�การบริหารส�วนจังหวัด

สระบุรี  ด�านเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ฝBกอบรมพัฒนาศักยภาพครู พนักงานจ�าง 

และบุคลากรกองการศึกษาศาสนา 

เช�น ค�าสมนาคุณ ค�าที่พัก

ค�าอาหารเครื่องดื่ม ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับ

การตกแต�งสถานที่ฝBกอบรม ค�าพิมพ�

เอกสารและสิ่งพิมพ� ค�าวัสดุ เครื่องเขียน

และอุปกรณ�ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่จําเป1น

120,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 545

ข�อที่ 1

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 187
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

23 โครงการฝBกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

และศึกษาดูงาน

โรงเรียนต�นแบบ

องค�การบริหารส�วนจังหวัด

สระบุรี

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ฝBกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการตกแต�งสถานที่

ฝBกอบรม ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม

ค�าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 

ค�าเช�าที่พัก ค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป1น

ในการฝBกอบรม ทุกรายการ

500,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 550

ข�อที่ 6

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 188
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

24 โครงการพัฒนาข�าราชการครู

พนักงานจ�าง และนักเรียน

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการพัฒนา

ข�าราชการครู พนักงานจ�าง และนักเรียน

โรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เช�น ค�าสมมนาคุณวิทยากร 

ค�าตกแต�งสถานที่ ค�าจ�างเหมารถรับ – ส�ง 

ค�าวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

200,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 575

ข�อที่ 45

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 189
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

25 โครงการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ด�านวิชาการ

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในจัดทําโครงการ

เช�น ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการตกแต�งสถานที่

ฝBกอบรม ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ� 

ค�ายานพาหนะและค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป1น

150,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 555

ข�อที่ 11

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 190
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

26 โครงการรณรงค�เพื่อปEองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา   

ของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการรณรงค�

เพื่อปEองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพ 

เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าอาหาร 

ค�าอาหารว�าง และเครื่องดื่ม 

ค�าวัสดุอุปกรณ�ค�าตรวจสารยาเสพติด 

ค�าปEายประชาสัมพันธ� และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 

30,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 568

ข�อที่ 30

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 190
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

27 โครงการรณรงค�เพื่อปEองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา  

(สถานศึกษาดีเด�น) ของ

โรงเรียนหรเทพ 

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการรณรงค�

เพื่อปEองกันยาเสพติดในสถานศึกษา   

ในฐานะที่ได�รับการประเมินเป1น

สถานศึกษาดีเด�นด�านการณรงค�ปEองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

เช�น ค�าสมมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร 

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ

อุปกรณ�ค�าตรวจสารยาเสพติด 

ค�าปEาประชาสัมพันธ�และค�าใช�จ�ายอื่นๆ

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 569

ข�อที่ 31

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 191
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

28 โครงการส�งเสริมและพัฒนา

การจัดกระบวนการเรียนรู�

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

"ศูนย�การเรียนรู�ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด�านการศึกษา "

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ส�งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู�ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เช�น ค�าที่พัก ค�าสมมนา

คุณวิทยากรค�าอาหารและเครื่องดื่ม 

ค�าจ�างเหมาบริการ จัดสถานที่ 

ค�าเครื่องขยายเสียง ค�าวัสดุอุปกรณ� 

ค�าเอกสาร ค�ากระเปhา ค�ายานพาหนะ 

และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 576

ข�อที่ 47

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 191
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

29 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย

ในการบริหารสถานศึกษา

ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู�เรียน

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู�เรียนในระดับชั้นอนุบาล 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี) 

290,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 572

ข�อ 38

แก�ไข 3/65

หน�าที่ 3

ข�อที่ 3

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 192
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

30 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย

ในการบริหารสถานศึกษา

ค�าเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจ�ายเป1นค�าเครื่องแบบนักเรียน

ในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)  

200,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 571

ข�อที่ 37

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 192

123



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

31 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย

ในการบริหารสถานศึกษา

ค�าเครื่องอุปกรณ�การเรียน

เพื่อจ�ายเป1นค�าเครื่องอุปกรณ�การเรียน

ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนหรเทพ ฯ

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)  

250,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 571

ข�อที่ 36

แผน 66-70ฯ

แก�ไข 3/65

หน�าที่ 2

ข�อที่ 2

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 193
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

32 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย

ในการบริหารสถานศึกษา

ค�าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว)

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการบริหาร

สถานศึกษา ค�าจัดการเรียนการสอน

(รายหัว) และรายหัวส�วนเพิ่ม (Top-Up)

ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี) 

1,200,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 570

ข�อ 34

แก�ไข 3/65

หน�าที่ 1

ข�อที่ 1

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 193

125



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

33 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย

ในการบริหารสถานศึกษา

ค�าปgจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

เพื่อจ�ายเป1นค�าปgจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน ในระดับชั้นอนุบาล 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 569

ข�อที่ 33

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 194
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

34 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย

ในการบริหารสถานศึกษา

ค�าหนังสือเรียน

เพื่อจ�ายเป1นค�าจัดซื้อหนังสือเรียน

ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนหรเทพ

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)  

250,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 570

ข�อที่ 35

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 194
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

35 โครงการการดูแลสุขภาพ

ในเด็กระดับชั้นอนุบาล

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ดูแลสุขภาพในเด็กระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี) 

ได�แก�  ค�าใช�จ�ายในการอบรมให�ความรู�

แก�ผู�ปกครองนักเรียน 

เช�น  ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าทําปEายประชาสัมพันธ� และค�าใช�จ�าย

ที่จําเป1นทุกรายการ

50,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 585

ข�อที่ 62

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 220
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

36 โครงการเข�าค�ายพักแรม 

ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในจัดทําโครงการเข�า

ค�ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ 

โรงเรียนหรเทพ(รุ�งเรืองประชาสามัคคี) 

ระดับประถมศึกษาปcที่ 4 – 6  

เช�น ค�าอาหารและน้ําดื่ม ค�าพาหนะ 

ค�าตกแต�งสถานที่ ค�าสมมนาคุณวิทยากร 

ค�าปEายประชาสัมพันธ� ค�าวัสดุอื่น ๆ 

ที่จําเป1น

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 577

ข�อที่ 49

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 221
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

37 โครงการเข�าค�ายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนารี สํารอง

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เข�าค�ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

ระดับชั้นประถมศึกษาปcที่ 1 – 3 

เช�น ค�าอาหารและน้ําดื่ม ค�าพาหนะ 

ค�าสมมนาคุณวิทยากร 

ค�าปEายประชาสัมพันธ�  

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�

30,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 577

ข�อที่ 48

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 221
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

38 โครงการเข�าค�ายพัฒนาทักษะ

 ภาษาอังกฤษ (English 

Camp) ระดับชั้น

ประถมศึกษา ปcที่ 4 - 6

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เข�าค�ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

English Camp ป.4 – 6

เช�น ค�าอาหารและน้ําดื่ม ค�าเช�าที่พัก  

ค�าสมมนาคุณวิทยากร 

ค�าปEาย ประชาสัมพันธ� ค�าพาหนะ

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�  

150,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 582

ข�อที่ 57

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 222
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

39 โครงการจัดทําแฟEมข�อมูล 

พัฒนาการเรียนนักเรียน

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการจัดทํา

แฟEมข�อมูลพัฒนาการเรียนนักเรียน 

โรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)  

ชั้นอนุบาล 1 - 3 เช�น ค�าแฟEมประวัติ

จัดเก็บข�อมูลนักเรียน  ค�าวัสดุอุปกรณ� 

ค�าจ�างพิมพ�เอกสาร และค�าใช�จ�ายอื่นๆ 

ที่จําเป1น

30,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 583

ข�อที่ 59

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 222
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

40  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนระดับชาติ  

(O-NET) คณิตศาสตร�  

ภาษาไทย วิทยาศาสตร�  

ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น 

ประถมศึกษาปcที่  6  

โรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรือง

ประชาสามัคคี)

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)

คณิตศาสตร� ภาษาไทยวิทยาศาสตร�

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปcที่ 6

โรงเรียนหรเทพ(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าวัสดุ ค�าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าวิทยากร และค�าอื่นๆ

152,100.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 557

ข�อที่ 13

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 223
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

41 โครงการอุดหนุน

โรงเรียนบ�านเขานมนาง 

ในการจัดทําโครงการ

ห�องเรียนอิเล็กทรอนิกส� 

คลาสรูม 4.0

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียนบ�าน

เขานมนาง เพื่อดําเนินโครงการห�องเรียน

อิเล็กทรอนิกส�คลาสรูม 4.0

523,500.00 ร.ร.บ�านเขา

นมนาง

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 659

ข�อที่ 136

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 223
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

42 โครงการอุดหนุน

โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 

ในการจัดทําโครงการพัฒนา

ห�องคอมพิวเตอร� และ ICT

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

วัดลาดเขาปูน  ในการจัดทําโครงการ

พัฒนาห�องคอมพิวเตอร� และ ICT 

450,000.00 ร.ร.วัดลาด

เขาปูน

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 700

ข�อที่ 177

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 224
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

43 โครงการอุดหนุนโรงเรียน

อนุบาลบ�านหมอ

(พัฒนราษฎร�) ในการจัดทํา

โครงการ Active learning 

Classroom

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

อนุบาลบ�านหมอ (พัฒนราษฎร�)

ในการจัดทําโครงการ Active learning 

Classroom

1,458,500.00 ร.ร.อนุบาล

บ�านหมอ

(พัฒนราษฎร�)

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 671

ข�อที่ 148

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 224
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

44 โครงการเข�าค�ายพักแรม 

ลูกเสือ- เนตรนารี 

สามัญรุ�นใหญ�

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เข�าค�ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 

สามัญรุ�นใหญ�  โรงเรียนหรเทพ

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี) 

เช�น ค�าอาหารและน้ําดื่ม ค�าพาหนะ 

ค�าวัสดุ ค�าสมมนาคุณวิทยากร 

และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป1น ทุกรายการ

100,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 578

ข�อที่ 50

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 225
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

45  โครงการเข�าค�ายพัฒนา

ทักษะ ภาษาอังกฤษ (English

 Camp) 

ระดับมัธยมศึกษาปcที่ 1 - 3

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เข�าค�ายภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาปcที่ 1 – 3  

เช�น ค�าอาหารและน้ําดื่ม  ค�าอาหารว�าง

และเครื่องดื่ม  ค�าที่พัก  ค�าพาหนะ 

ค�าสมมนาคุณวิทยากร  ค�าปEาย

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได� 

150,000.00 ร.ร.รเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 583

ข�อที่ 58

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 226
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

46 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนระดับชาติ

(O - NET) คณิตศาสตร�  

ภาษาไทย วิทยาศาสตร�  

ภาษาอังกฤษ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 3 

โรงเรียนหรเทพ  

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

(O-NET)  คณิตศาสตร�  ภาษาไทย  

วิทยาศาสตร�  ภาษาอังกฤษ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 3  

โรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าวัสดุ ค�าสมมนาคุณ

วิทยากร ค�าอาหารและเครื่องดื่ม 

เครื่องเขียน และอุปกรณ�  

ค�าเอกสารโครงการ  ค�ากระเปhาใส�เอกสาร

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�

152,100.00 ร.ร.รเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 558

ข�อที่ 14

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 226

139



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

47 โครงการอุดหนุน 

โรงเรียนโคกกระท�อน

กิตติวุฒิวิทยา  

ในการจัดทําโครงการ

ห�องสมุดและศูนย�บริการ 

สารสนเทศ

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

โคกกระท�อนกิตติวุฒิวิทยา

ในการจัดทําโครงการห�องสมุดและ

ศูนย�บริการ สารสนเทศ

725,000.00 โรงเรียน

โคกกระท�อน

กิตติวุฒิวิทยา

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 605

ข�อที่ 82

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 227
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

48 โครงการอุดหนุน โรงเรียน

บ�านหมอ  " พัฒนานุกูล " 

การจัดทําโครงการ ห�องเรียน

อิเล็กทรอนิกส� คลาสรูม 4.0

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียนบ�าน

หมอ ”พัฒนานุกูล”  

ในการจัดทําโครงการ ห�องเรียน

อิเล็กทรอนิกส� คลาสรูม 4.0

988,000.00 โรงเรียน

บ�านหมอ  

" พัฒนานุกูล "

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 603

ข�อที่ 80

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 227
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

49 โครงการอุดหนุน โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

ในการจัดทําโครงการ

ห�องเรียนคุณภาพ

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ในการจัดทํา

โครงการ ห�องเรียนคุณภาพ

4,278,000.00 โรงเรียนสวน

กุหลาบ

วิทยาลัย 

สระบุรี

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 622

ข�อที่ 99

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 228
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

50 โครงการอุดหนุน โรงเรียน

เสาไห�  " วิมลวิทยานุกูล "

 ในการจัดทําโครงการการ

พัฒนาห�องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร�

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

เสาไห�”วิมลวิทยานุกูล” 

ในการจัดทําโครงการการพัฒนา

ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�

816,200.00 โรงเรียน

เสาไห�ฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 604

ข�อที่ 81

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 228
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

51 โครงการอุดหนุน

โรงเรียนดอนพุดวิทยา 

ในการจัดทําโครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 

ห�องสมุดโรงเรียน

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ในการจัดทํา

โครงการปรับปรุงและพัฒนางานห�องสมุด

357,000.00 โรงเรียน

ดอนพุดวิทยา

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 594

ข�อที่ 71

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 228
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

52 โครงการอุดหนุนโรงเรียน

เทพศิรินทร�พุแคสระบุรี 

ในการจัดทําโครงการพัฒนา

ศักยภาพห�องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร� 4.0

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร�พุแคสระบุรี 

ในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ

ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� 4.0

489,600.00 โรงเรียน

เทพศิรินทร�

พุแคสระบุรี

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 686

ข�อที่ 163

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 229
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

53 โครงการอุดหนุนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)

 ในการจัดทําโครงการ

คอมพิวเตอร�เพื่อการศึกษา

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 

ในการจัดทําโครงการคอมพิวเตอร�เพื่อ

การศึกษา

490,000.00 โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา68

 (วัดเหวลาด)

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 701

ข�อที่ 178

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 229
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

54 โครงการอุดหนุนโรงเรียน

ประเทียบวิทยาทาน

ในการจัดทําโครงการ

ห�องเรียน Smart Classroom

for the New Generation 

Students

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

ประเทียบวิทยาทาน ในการจัดทําโครงการ

ห�องเรียน Smart Classroom for 

the New Generation Students

3,902,100.00 โรงเรียน

ประเทียบ

วิทยาทาน

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 612

ข�อที่ 89

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 230
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

55 โครงการอุดหนุนโรงเรียน

พระพุทธบาท  " พลานุกูล "  

ในการจัดทําโครงการ Active

 learning Classroom  

ระดับมัธยมศึกษา

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียนพระ

พุทธบาท”พลานุกูล”ในการจัดทําโครงการ

 Active learning Classroom  

ระดับมัธยมศึกษา

2,451,500.00 โรงเรียน

พระพุทธบาท

"พลานุกูล"

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 600

ข�อที่ 77

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 230
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

56  โครงการอุดหนุน

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในการจัดทําโครงการ 

ห�องสมุดดิจิทัล

(Digital Library)

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

มวกเหล็กวิทยา ในการจัดทําโครงการ 

ห�องสมุดดิจิทัล (Digital Library)

2,279,775.00 โรงเรียน

มวกเหล็กวิทยา

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 617

ข�อที่ 94

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 231
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

57 โครงการอุดหนุน

โรงเรียนวังม�วงวิทยาคม 

ในการจัดทําโครงการ

Active learning Classroom

ระดับมัธยมศึกษา

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

วังม�วงวิทยาคม ในการจัดทําโครงการ 

Active learning Classroom 

ระดับมัธยมศึกษา

2,451,500.00 โรงเรียน

วังม�วงวิทยาคม

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 618

ข�อ 95

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 231
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

58  โครงการอุดหนุน

โรงเรียนสุธีวิทยา 

ในการจัดทําโครงการ

ห�องเรียนอิเล็กทรอนิกส� 

คลาสรูม 4.0

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

สุธีวิทยา ในการจัดทําโครงการห�องเรียน

อิเล็กทรอนิกส� คลาสรูม 4.0

4,472,000.00 โรงเรียน

สุธีวิทยา

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 691

ข�อที่ 168

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 231
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

59 โครงการอุดหนุนโรงเรียน

หนองแค " สรกิจพิทยา "

 ในการจัดทําโครงการ

ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�

สู�ท�องถิ่น

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

หนองแค”สรกิจพิทยา” ในการจัดทํา

โครงการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�สู�ท�องถิ่น

2,721,700.00 โรงเรียน

หนองแค 

 "สรกิจพิทยา"

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 606

ข�อที่ 83

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 232
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

60 โครงการอุดหนุนโรงเรียน

หนองโดนวิทยา  ในการจัดทํา

โครงการห�องเรียนอัจฉริยะ 

Mathematic Futures and 

Beyond Classroom

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียน

หนองโดนวิทยา ในการจัดทําโครงการ

ห�องเรียนอัจฉริยะ Mathematic Futures 

and Beyond Classroom ระดับ

มัธยมศึกษา

1,470,000.00 โรงเรียน

หนองโดนวิทยา

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 595

ข�อที่ 72

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 232
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

61 โครงการกิจกรรม

เป�ดโลกการเรียนรู�

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

กิจกรรมเป�ดโลกการเรียนรู�ของโรงเรียน

หรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี)  

เช�น  ค�าอาหารและเครื่องดื่ม ค�าของขวัญ

ค�าตกแต�งสถานที่ ค�าปEายประชาสัมพันธ� 

ค�าวัสดุอุปกรณ�อื่น ๆ ทุกรายการ

100,000.00 โรงเรียน

หรเทพ ฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 584

ข�อที่ 60

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 233
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

62 โครงการแข�งขันกีฬานักเรียน

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

แห�งประเทศไทย ระดับภาค

กลาง และระดับประเทศ

เพื่อจ�ายเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

แข�งขันกีฬานักเรียนองค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่นแห�งประเทศไทยระดับภาคกลาง

และระดับประเทศ เช�น 

ค�าชุดนักกีฬา ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง

ค�าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ทุกรายการสามารถัว

เฉลี่ยได�    

250,000.00 โรงเรียน

หรเทพ ฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 579

ข�อที่ 53

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 234
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

63 โครงการแข�งขันกีฬาสี

ภายใน โรงเรียนหรเทพ 

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

แข�งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนหรเทพ

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี) 

เช�น ค�าชุดนักกีฬา ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง

ค�าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาทุกรายการสามารถัว

เฉลี่ยได�

100,000.00 โรงเรียน

หรเทพ ฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 578

ข�อที่ 51

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 234
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

64 โครงการแข�งขันหุ�นยนต� 

สําหรับนักเรียน นักศึกษา  

และเยาวชนระดับภาคกลาง

จังหวัดสระบุรี Saraburi  

Provincial Admin. 

Organization  Internationa

Robot  Competition   

(SPARC)

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

แข�งขันหุ�นยนต�สําหรับนักเรียน นักศึกษา

และเยาวชน ระดับภาคกลาง จังหวัดสระบุรี

เช�น ค�าตอบแทนคณะกรรมการ ค�าที่พัก 

ค�าปEายประชาสัมพันธ� ค�าสนามทดสอบ 

ค�าเกียรติบัตร ค�าเงินรางวัล ค�าโล�รางวัล 

ค�าอาหารและเครื่องดื่ม ค�าจัดสถานที่

ค�าอุปกรณ�  ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ทุกรายการ

สามารถัวเฉลี่ยได�

1,800,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 561

ข�อที่ 17

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 235
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

65 โครงการจัดค�ายอบรม

วิชาการบูรณาการเพื่อ 

การศึกษาเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดาราศาสตร�

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการใช�

และการตกแต�งสถานที่ฝBกอบรม

ค�าวัสดุ และอุปกรณ�ทางวิทยาศาสตร�

และดาราศาสตร�  ค�าวัสดุเครื่องเขียน 

และอุปกรณ� ค�าพิมพ�เอกสารและสิ่งพิมพ� 

ค�ากระเปhา ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่มค�า

สมมนาคุณวิทยากร ค�ายานพาหนะ 

ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องทุกรายการ

สามารถัวเฉลี่ยได�

1,200,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 587

ข�อที่ 64

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 236
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

66  โครงการจัดนิทรรศการ 

ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� 

และดาราศาสตร� 

ขององค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าปEายประชาสัมพันธ� ค�าวัสดุอุปกรณ�

ค�าสื่อประกอบการทํากิจกรรม ค�าพาหนะ

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

ที่จําเป1นทุกรายการสามารถัวเฉลี่ยได�  

500,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 588

ข�อที่ 65

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 236
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

67 โครงการฝBกอบรม

เชิงปฏิบัติการด�านหุ�นยนต�

และแข�งขันหุ�นยนต�

ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าสมมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค�าตอบแทนคณะกรรมการ

ค�าโล�รางวัล ค�าอุปกรณ� ค�าที่พัก 

ค�าสนามแข�งขัน ค�าวัสดุอุปกรณ� 

ค�าเกียรติบัตร ค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป1น

ในการฝBกอบรม ทุกรายสามารถัวเฉลี่ยได�  

1,700,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 560

ข�อที่ 16

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 237
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

68 โครงการส�งเสริมการแก�ไข

ปgญหาการอ�านไม�ออก  

การเขียนไม�ได�ของนักเรียน

โรงเรียนหรเทพ 

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการตกแต�งสถานที่

ฝBกอบรม ค�าใช�จ�ายในพิธีเป�ดและป�ด

ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ�

ค�าประกาศนียบัตร ค�าถ�ายเอกสาร  

ค�าพิมพ�เอกสารและสิ่งพิมพ� ค�าหนังสือ

สําหรับผู�เข�ารับการฝBกอบรม ค�ากระเปhา

ค�าอาหาร ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าที่พัก 

ค�ายานพาหนะ ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 

ที่จําเป1นทุกรายการสามารถัวเฉลี่ยได�  

150,000.00 โรงเรียน

หรเทพฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 553

ข�อที่ 9

แก�ไข

ครั้งที่ 2/65

หน�า 11

ข�อ 11

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 238
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

69 โครงการส�งเสริมกิจกรรม

รักการอ�านในสถานศึกษา

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น วัสดุและอุปกรณ� ค�าจ�างเหมาบริการ

เข�าเล�ม ถ�ายเอกสาร ค�าเอกสาร 

ค�าตอบแทนวิทยากร คณะกรรมการ

ประเมินการอ�าน

50,000.00 โรงเรียน

หรเทพฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 569

ข�อที่ 32

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 239
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ค�ายดาราศาสตร� 

เป�ดฟEานอนนับดาว 

" ฝนดาวตกเจมินิดส� " 

(Geminid) ขององค�การ

บริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อเป1นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม

ค�าสมมนาคุณวิทยากร ค�าปEาย

ประชาสัมพันธ� ค�ากระเปhาเอกสาร

สําหรับผู�เข�ารับการฝBกอบรม 

ค�าเช�าเครื่องเสียง ค�าวัสดุและอุปกรณ� 

ค�าจ�างเหมารถยนต� ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 

ที่จําเป1นทุกรายการ

320,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 586

ข�อที่ 63

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 241
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

71  โครงการอุดหนุน

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  

ในการจัดทําโครงการ

ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับวิทยาลัย

การอาชีพหนองแค ในการจัดทําโครงการ

ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

1,747,500.00 วิทยาลัยการ

อาชีพหนองแค

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 667

ข�อที่ 144

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 250
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

72 โครงการอุดหนุน

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  

ในการจัดทําโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนภาษาจีน

โดยใช�การท�องเที่ยวเป1นสื่อ

เพื่อจ�ายเป1นเงินอุดหนุนให�กับศึกษาธิการ

จังหวัดสระบุรี ในการจัดทําโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนโดยใช�การท�องเที่ยวเป1นสื่อ

311,800.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�าที่ 674

ข�อที่ 151

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 250

รวม 72 โครงการ 47,821,075.00
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3. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

3.1 กลยุทธส�งเสริมสนับสนุนด�านการศึกษา

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผด.02

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 โครงการสัปดาห�วิทยาศาสตร�

แห�งชาติ 

ขององค�การบริหารส�วน

จังหวัดสระบุรี

เพื่อเป'นค�าใช)จ�ายโครงการ

เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าป+ายประชาสัมพันธ�

 ค�าสื่อประกอบการจัดทํากิจกรรม ค�าจ)าง

เหมารถยนต� ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าเงินรางวัล ค�าถ)วยรางวัล ค�าอาหาร

เครื่องดื่ม ค�าเช�าเครื่องเสียงค�าเช�าเวที

ค�าจัดและตกแต�งสถานที่และค�าใช)จ�ายอื่นๆ

ที่จําเป'นทุกรายการ

350,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน)าที่ 726

ข)อที่ 19

ข)อบัญญัติฯ66

หน)า 313

พ.ศ.2566

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการการแข�งขันกีฬา

ต)านยาเสพติดนักเรียน

ภายในจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช)จ�ายโครงการการ

แข�งขันกีฬาต)านยาเสพติดนักเรียน

ภายในจังหวัด เช�น ค�าเช�า ค�าเตรียม

สนามแข�งขัน  ค�าอุปกรณ�กีฬา 

และค�าใช)จ�ายเกี่ยวกับสถานที่ 

และค�าใช)จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป'นทุกรายการ

2,500,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน)าที่ 727

ข)อที่ 20

ข)อบัญญัติฯ66

หน)า 321
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการการแข�งขันกีฬา

ประชาชน

ภายในจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป'นค�าใช)จ�ายโครงการการแข�งขัน

กีฬาประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี 

เช�น ค�าเช�า ค�าเตรียมสนามแข�งขัน

ค�าอุปกรณ�กีฬา ค�าตอบแทนเจ)าหน)าที่

ประจําสนาม ค�าตอบแทนเจ)าหน)าที่จัดการ

แข�งขัน ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 

ค�าใช)จ�ายเกี่ยวกับสถานที่ 

และค�าใช)จ�ายอื่น ๆ ทุกรายการ

2,500,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน)าที่ 728

ข)อที่ 21

ข)อบัญญัติฯ66

หน)า 322

รวม 3 โครงการ 5,350,000.00
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3. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

3.2 กลยุทธส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป'ญญาท�องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ผด.02

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  โครงการเสริมสร�างวินัย  

คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติ

ธรรมของครูบุคลากรนักเรียน

เพื่อจ%ายเป&นค%าใช�จ%ายในการจัดทําโครงการ

 เช%น ค%ารถรับ-ส%ง ค%าอาหารเครื่องดื่ม ค%า

สมมนาคุณวิทยากร ค%าจ�างเหมาบริการจัด

สถานที่ ค%าป/ายประชาสัมพันธ0 ค%าจ�างเหมา

เครื่องเสียง ค%าวัสดุอุปกรณ0ที่จําเป&น

50,000.00       จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 576

ข�อ 46

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 195

พ.ศ.2566

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการการแข%งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เพื่อเป&นค%าใช�จ%ายโครงการ เช%น ค%าวัสดุ

อุปกรณ0ฝ@กซ�อมและแข%งขัน ค%าเช%าที่พัก 

ค%าจ�างเหมารถรับ – ส%งนักเรียน 

ค%าเบี้ยเลี้ยงและค%าใช�จ%ายอื่น ๆ 

50,000.00       โรงเรียน

หรเทพฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน66-70ฯ

หน�า 584

ข�อ 61

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 233
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเป&นค%าใช�จ%ายในการจัดทําโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ  ของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ%งเรืองประชาสามัคคี) เช%น ค%าสมมนาคุณ

วิทยากร ค%าเบาะที่นั่ง ค%าจ�างเหมารถ 

ค%าอาหาร ค%าอาหารว%างและเครื่องดื่ม 

ค%าป/ายประชาสัมพันธ0 ค%าจ�างเหมาบริการ 

ค%าวัสดุและอุปกรณ0 ค%าใช�จ%ายอื่น ๆ ที่

จําเป&นและเกี่ยวข�องในการจัดงาน  ทุก

รายการสามารถถัวเฉลี่ยได�   

100,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน66-70ฯ

หน�า 581

ข�อ 55

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 237
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4 โครงการส%งเสริมการจัด

การศึกษาพระพุทธศาสนา

ของพระภิกษุ สามเณร 

ในจังหวัดสระบุรี

เพื่อเป&นค%าใช�จ%ายในการจัดทําโครงการ

ส%งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา

ของพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดสระบุรี 

เช%น ค%าสมนาคุณวิทยากร ค%าน้ําปานะ 

ค%าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ0 

ค%าบํารุงสถานที่ ค%าหนังสือ 

ค%าป/ายประชาสัมพันธ0 

ค%าใช�จ%ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง

5,000,000.00   จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

เพิ่มเติม

1/65

หน�า 63

ข�อ 1

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 239

172



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

5 โครงการเสริมสร�างวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และ

ปฏิบัติธรรม รวมถึงการ

เสริมสร�างพัฒนา 

ความประพฤติของนักเรียน 

ภายในจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ%ายเป&นค%าใช�จ%ายในการดําเนิน

โครงการ เช%น ค%าใช�จ%ายเกี่ยวกับการใช�และ

การตกแต%งสถานที่ฝ@กอบรม ค%าใช�จ%ายในพิธี

เปOดและปOดการฝ@กอบรม ค%าวัสดุ เครื่อง

เขียน ค%าอาหารว%างและเครื่องดื่ม 

ค%าสมนาคุณวิทยากร ค%าอาหาร ค%าเช%าที่

พักค%ายานพาหนะ ค%าใช�จ%ายอื่นที่จําเป&นใน

การฝ@กอบรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย

ได�  

500,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 556

ข�อ 12

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 240
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 โครงการอุดหนุนโรงเรียน

วัดโนนสภาราม 

(นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ0)

 ในการจัดทําโครงการ

ส%งเสริมดนตรีไทยพื้นบ�าน

อีสาน (โปงลาง)

เพื่อจ%ายเป&นเงินอุดหนุนให�กับโรงเรียนวัด

โนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ0) ใน

การจัดทําโครงการส%งเสริมดนตรีไทย

พื้นบ�านอีสาน (โปงลาง)

436,700.00     โรงเรียน

วัดโนนสภา

รามฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 704

ข�อ 181

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 249

รวม 6 โครงการ 6,136,700.00     
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3. ยุทธศาสตรด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

3.2 กลยุทธส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป'ญญาท�องถิ่น

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผด.02

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 โครงการประกวดแข�งขัน

ดนตรีชิงถ�วยพระราชทานฯ

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าอาหารและเครื่องดื่มค�าตอบแทน

กรรมการค�าเช�าสถานที่ ค�าตกแต�งสถานที่ 

ค�าจ�างเหมาเวทีเครื่องเสียง เครื่องดนตรี 

ค�าประชาสัมพันธ+ ค�าวัสดุอุปกรณ+ ค�า

สาธารณูปโภค ค�าโล� ค�าถ�วยรางวัล ค�าเงิน

รางวัล ค�าของรางวัลอื่นๆ

1,300,000.00   จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

เพิ่มเติม 1/65

หน�า 65

ข�อ 2

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 323

พ.ศ.2566

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการวงดนตรี

มหาดุริยางค+สระบุรี

เฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการวง

ดนตรีมหาดุริยางค+สระบุรี

เฉลิมพระเกียรติฯ เช�น ค�าอาหาร  

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าวิทยากร

ค�าเช�าสถานที่ ค�าที่พัก ค�าตกแต�ง

สถานที่ ค�าจ�างเหมาเทียบเสียงเครื่องดนตรี

 และดูแลซ�อมบํารุง

ค�าจ�างเหมาจัดการระบบเสียงในการแสดง

ค�าจ�างเหมาระบบภาพและสีในการแสดง

ค�าเช�าเครื่องดนตรี ค�าชุดการแสดง 

ค�าทําสูจิบัตรบทเพลงมหาดุริยางค+สระบุรี

ค�าวัสดุ อุปกรณ+  ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 

ที่จําเป#นทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�  

4,700,000.00   จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

เพิ่มเติม 1/65

หน�า 66

ข�อ 3

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 323
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โครงการวันเด็กแห�งชาติ

ของโรงเรียนหรเทพ  

(รุ�งเรืองประชาสามัคคี)

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

 เช�น ค�าของขวัญสําหรับเด็ก

ค�าตกแต�งสถานที่ ค�าอาหารเครื่องดื่ม

ค�าวัสดุอุปกรณ+ต�าง ๆ  ค�าเช�าเต็นท+

ค�าจัดทําปFายประชาสัมพันธ+ 

ค�าจ�างเหมาบริการต�าง ๆ 

และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

100,000.00     โรงเรียน

หรเทพฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผน66-70ฯ

หน�า 712

ข�อ 2

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 324
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4 โครงการอบรมเยาวชนเชิง

ปฏิบัติการขลุ�ยพื้นบ�าน

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

อบรมเยาวชนเชิงปฏิบัติการขลุ�ยพื้นบ�านสู�

การประกอบอาชีพ สังกัดองค+การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี เช�น ค�าอาหาร 

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าตอบแทน

วิทยากร ค�าปFายประชาสัมพันธ+ 

ค�าหนังสือ ค�าเช�าอุปกรณ+ต�าง ๆ ในการ

ฝJกอบรม ค�าวัสดุอุปกรณ+ และค�าใช�จ�าย

อื่น ๆ

500,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

เพิ่มเติม 1/65

หน�า 64

ข�อ 1

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 325
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

5 โครงการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ (บาสโลบ) องค+การ

บริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายโครงการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ(บาสโลบ) องค+การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี  เช�น ค�าตอบแทนผู�นํา

ออกกําลังกาย

100,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 730

ข�อ 24

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 325

179



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 โครงการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ (รํากระบอง)  

องค+การบริหารส�วนจังหวัด

สระบุรี

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายโครงการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ (รํากระบอง)  องค+การ

บริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  เช�น  

ค�าตอบแทนผู�นําออกกําลังกาย 

100,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 730

ข�อ 23

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 326

180



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

7 โครงการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ (ลีลาศ)  

องค+การบริหารส�วนจังหวัด

สระบุรี

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายโครงการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ (ลีลาศ) องค+การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี  เช�น  ค�าตอบแทนผู�นํา

ออกกําลังกาย 

100,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 731

ข�อ 25

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 326

181



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

8  โครงการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ (แอโรบิคแดนซ+) 

องค+การบริหารส�วนจังหวัด

สระบุรี

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายโครงการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ(แอโรบิคแดนซ+) องค+การ

บริหารส�วนจังหวัดสระบุรี เช�น  

ค�าตอบแทนผู�นําออกกําลังกาย 

100,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 729

ข�อ 22

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 327

182



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

9 โครงการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายในการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาเ ช�น ค�าปMจจัยถวายพระ

ค�าเครื่องสังฆทาน ค�าผ�าไตรจีวร

ค�าภัตตาหาร ค�าวัสดุอุปกรณ+ ค�าอาหารและ

น้ําดื่มค�าเช�าเครื่องขยายเสียง ค�าตกแต�ง

สถานที่ และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

100,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 723

ข�อ 16

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 328

183



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

10 โครงการประเพณีตักบาตร

ข�าวต�มลูกโยนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายโครงการประเพณี

ตักบาตรข�าวต�มลูกโยน จังหวัดสระบุรี 

เช�น ค�าปFายประชาสัมพันธ+ ค�าจ�างเหมา

จัดนิทรรศการ ค�าจ�างเหมาเครื่องเสียง

พร�อมเครื่องปMOนไฟ กระแสไฟฟFาพร�อม

ประดับจุดต�าง ๆ ค�าจัดสถานที่พิธีจําลอง

เหตุการณ+ ค�าเช�าชุดพร�อมแต�งหน�า

นางรํา ค�าจ�างเหมาจัดทําข�าวต�มลูกโยน 

ค�าอาหารและน้ําดื่ม ค�าอาหารว�างและ

เครื่องดื่ม ค�าจ�างเหมารถยนต+

กระจายเสียงประชาสัมพันธ+และรถยนต+

รับ –  ส�งนางรําและเจ�าหน�าที่

รักษาความปลอดภัย  ค�าจ�างเหมาจัด

ขบวนแห�เปRด 3 โลกและค�าใช�จ�ายอื่นๆ 

ที่จําเป#น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย

ได�

3,000,000.00   วัดพระพุทธฉาย กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 718

ข�อ 11

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 329

184



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

11 โครงการประเพณีเทศกาล

แสงเทียนแห�งศรัทธาน�อม

ถวายผ�า

พระพุทธฉายจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายโครงการประเพณี

เทศกาลแสงเทียนแห�งศรัทธาน�อมถวายผ�า

พระพุทธฉายจังหวัดสระบุรี เช�น ค�าจ�าง

เหมาจัดทําเสลี่ยงเทียน ค�าจ�างเหมาเก�าอี้

พลาสติกแบบพนักพิง ค�าเช�าเต็นท+ ค�าจ�าง

เหมาเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง ค�าจัด

สถานที่และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

500,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน66-70ฯ

หน�า 719

ข�อ 12

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 329

185



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

12  โครงการวันคล�ายวันพระ

บรมราชสมภพ ของ

พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และ

วันพ�อแห�งชาติ

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เช�น ค�าปFายประชาสัมพันธ+ ค�าวัสดุตกแต�ง

สถานที่ ค�าเช�าเครื่องขยายเสียง ค�าพานพุ�ม

 ค�าพานธูปเทียนแพรถวายพระพร และ

ค�าใช�จ�ายอื่น ๆที่จําเป#น ทุกรายการ

สามารถถัวเฉลี่ยได�

30,000.00       โรงเรียนหรเทพ

(รุ�งเรืองประชา

สามัคคี)

กอง

การศึกษาฯ

แผน66-70ฯ

หน�า 714

ข�อ 5

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 330

186



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

13 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 พระราชชนนีพันปTหลวง 

และวันแม�แห�งชาติ

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพัน

ปTหลวงและวันแม�แห�งชาติ  

ของโรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองสามัคคี) 

เช�น ค�าปFายประชาสัมพันธ+ ค�าของขวัญ

ของรางวัลค�าวัสดุและอุปกรณ+ ทุกรายการ

สามารถถัวเฉลี่ยได�

30,000.00       โรงเรียน

หรเทพ 

(รุ�งเรืองสามัคคี)

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 713

ข�อ 3

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 331

187



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

14 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ�าสุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณพระบรมราชินี

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�า

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  

โรงเรียนหรเทพ(รุ�งเรืองประชาสามัคคี) เช�น

 ค�าปFายประชาสัมพันธ+ ค�าของขวัญของ

รางวัล ค�าวัสดุและอุปกรณ+ ค�าจ�างเหมา

บริการตกแต�งสถานที่ ทุกรายการ

30,000.00       โรงเรียน

หรเทพ 

(รุ�งเรืองสามัคคี)

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 715

ข�อ 7

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 331

188



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

15 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิริสมบูรณอดุยเดช 

สยามินทราธิเบศรราช 

วโรดมบรมนาถบพิตร 

พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว

เพื่อจ�ายเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุยเดช 

สยามินทราธิเบศรราช วโรดมบรมนาถ

บพิตรพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว เช�น ค�าวัสดุ 

ค�าปFายประชาสัมพันธ+ ค�าวัสดุตกแต�ง

สถานที่ และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ

30,000.00       โรงเรียนหร

เทพ(รุ�งเรือง

ประชาสามัคคี)

กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 714

ข�อ 6

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 332

189



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

16 โครงการสรงน้ําพระวัน

สงกรานต+สืบสานประเพณีไทย

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการสรง

น้ําพระวันสงกรานต+สืบสานประเพณีไทย 

เช�นค�าปMจจัยถวายพระสงฆ+ ค�าเช�าเครื่อง

เสียง ค�าใช�จ�ายในการจัดสถานที่ ค�าอาหาร

และน้ําดื่ม ค�าปFายประชาสัมพันธ+ ค�าวัสดุ 

และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป#นและเกี่ยวข�อง

ในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย

ได�   

200,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 722

ข�อ 15

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 332
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

17 โครงการสืบสานประเพณี  

พิธีไหว�ครูและครอบครู ดนตรี

ไทยนาฏศิลปUไทย

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการสืบ

สานประเพณี พิธีไหว�ครูและครอบครูดนตรี

ไทย-นาฎศิลปUไทย เช�น ค�าอาหารและ

เครื่องดื่ม  

ค�าจ�างตกแต�งสถานที่  ค�าตอบแทน

เจ�าพิธี ค�าเครื่องถวายบูชาครูพร�อมอุปกรณ+

 ค�าปFายประชาสัมพันธ+

ค�าดนตรีไทยบรรเลงประกอบพิธีไหว�ครู 

ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป#นและเกี่ยวข�องใน

การจัดงานทุกรายการ

100,000.00     โรงเรียน

หรเทพ 

(รุ�งเรืองสามัคคี)

กอง

การศึกษาฯ

แผน66-70ฯ

หน�า 713

ข�อ 4

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 333

191



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

18 โครงการสืบสานและส�งเสริม

พระพุทธศาสนาบรรพชา

และฝJกอบรมสามเณร

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร รามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติ

สิริสมบูรณอดุลยเดชสยามิ

นทรา

ธิเบศรราช วโรดมบรมนาถ

บพิตร พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการสืบ

สานและส�งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชา

และฝJกอบรมสามเณร 

เฉลิมพระเกียรติ เช�น

ค�าพิธีสงฆ+ ค�าสมมนาคุณวิทยากร 

ค�าถวายอาหารว�าง ค�าวัสดุอุปกรณ+ ค�าปFาย

ประชาสัมพันธ+ ค�าตกแต�งสถานที่ 

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่จําเป#นและเกี่ยวข�องใน

การจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย

ได�     

1,000,000.00   จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 724

ข�อ 17

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 334
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

19 โครงการอนุรักษ+และส�งเสริม

การเล�นกีฬาพื้นบ�านในเขต

จังหวัดสระบุรี

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายโครงการอนุรักษ+และ

ส�งเสริมการเล�นกีฬาพื้นบ�านในเขตจังหวัด

สระบุรี เช�น ค�าตอบแทนผู�ตัดสิน 

ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่จัดการแข�งขัน 

ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่ประจําสนามแข�งขัน 

ค�าเงินรางวัล ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม

ไม�มีแอลกอฮอล+ ค�าอาหารและเครื่องดื่ม

ค�าจ�างเหมาเต็นท+ ค�าจ�างเหมาจัดสถานที่

และพิธีเปRดค�าถ�วยรางวัล ค�าชุดกีฬาค�า

วัสดุอุปกรณ+และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป#น

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�  

300,000.00     จังหวัดสระบุรี กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 725

ข�อ 18

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 335
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

20 โครงการจัดงานย�อนตํานาน

สระบุรีสืบสานประเพณี

หนึ่งเดียวในโลก

" ตักบาตรดอกเข�าพรรษา "

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการจัด

งานย�อนตํานานสระบุรี สืบสานประเพณี

หนึ่งเดียวในโลก “ตักบาตรดอก

เข�าพรรษา” เช�น ค�าจัดสถานที่เวทีการ

แสดงค�าเครื่องเสียง ค�าเครื่องปMOนไฟ 

ค�าการแสดง ค�าจัดรถและตกแต�ง

รถบุปผชาติ ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป#น

ในการจัดงาน ฯลฯ  ทุกรายการ

สามารถัวเฉลี่ยได�

200,000.00     อ.พระพุทธบาท กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 721

ข�อ 14

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 336

194



ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

21 โครงการประเพณีการแข�ง

เรือยาว จังหวัดสระบุรี

เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

ประเพณีการแข�งเรือยาว จังหวัดสระบุรี 

เช�น ค�าตอบแทนผู�ตัดสิน

ค�าตอบแทนผู�บรรยายการแข�งขัน 

ค�าตอบแทนเจ�าหน�าที่ ค�าเงินรางวัล 

ค�าจ�างชักลากเรือแข�งขัน 

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน 

ค�าใช�จ�ายโฆษณา ประชาสัมพันธ+งาน

ค�าวัสดุอุปกรณ+ และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 

ที่จําเป#นในการจัดงาน ฯลฯ 

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได�

1,900,000.00   อ.เสาไห� กอง

การศึกษาฯ

แผน 66-70ฯ

หน�า 716

ข�อ 9

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 337

รวม 21 โครงการ 14,420,000.00   
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ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตร
ด�านการพัฒนาองค
กร

และบุคลากรสู�การบริหารจัดการที่ดี
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4. ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู�การบริหารจัดการที่ดี

4.1 กลยุทธส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป ผด.02

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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทําและทบทวน

ยุทธศาสตร"การพัฒนา

และกรอบการประสาน

โครงการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร"การพัฒนา

ขององค"กรปกครองส&วน

ท'องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ&ายเป-นค&าใช'จ&ายในการจัดทํา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

และทบทวนยุทธศาสตร"การพัฒนา

และกรอบการประสานโครงการพัฒนา

ตามยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กร

ปกครองส&วนท'องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  

เช&น  ค&าอาหารว&าง และเครื่องดื่ม  

ค&าอาหาร  ค&าจัดสถานที่  ค&าป/าย  

ค&าวัสดุอุปกรณ"  ค&าสมนาคุณวิทยากร  

และค&าใช'จ&ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข'องทุกรายการ

265,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

ยุทธศาสตร"

และ

งบประมาณ

แผนฯ66-70

หน'าที่ 735

ข'อที่ 4

ข'อบัญญัติฯ66

หน'า 102

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการฝ@กอบรมเชิงปฏิบัติ

การการจัดทํา/ทบทวน/

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท'องถิ่นของ

องค"การบริหารส&วนจังหวัด

สระบุรี

จ&ายเป-นค&าใช'จ&ายในการจัดทําโครงการ

ฝ@กอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา/ทบทวน/

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท'องถิ่น

ขององค"การบริหารส&วนจังหวัดสระบุรี  

เช&น  ค&าอาหารว&างและเครื่องดื่ม  

ค&าอาหารค&าจัดสถานที่  ค&าป/าย  ค&าวัสดุ

อุปกรณ"  ค&าสมนาคุณวิทยากรและ

ค&าใช'จ&ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข'อง ทุกรายการ

สามารถถัวเฉลี่ยได' 

500,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

ยุทธศาสตร"

และ

งบประมาณ

แผนฯ66-70

หน'าที่ 737

ข'อที่ 6

ข'อบัญญัติฯ66

หน'า 103
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการฝ@กอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาท'องถิ่น

ขององค"กรปกครองส&วน

ท'องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

จ&ายเป-นค&าใช'จ&ายในการจัดทําโครงการ

ฝ@กอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาท'องถิ่นขององค"กร

ปกครองส&วนท'องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  

เช&น  ค&าอาหารว&างและเครื่องดื่ม ค&าอาหาร

ค&าจัดสถานที่ ค&าป/าย ค&าวัสดุอุปกรณ"

ค&าสมนาคุณวิทยากร และค&าใช'จ&ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข'อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได' 

450,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

ยุทธศาสตร"

และ

งบประมาณ

แผนฯ66-70

หน'าที่ 736

ข'อที่ 5

ข'อบัญญัติฯ66

หน'า 104
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได' 

องค"การบริหารส&วน

จังหวัดสระบุรี  

อําเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี

จ&ายเป-นค&าใช'จ&ายในการจัดทําโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได' 

องค"การบริหารส&วนจังหวัดสระบุรี 

อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

เช&น ค&าจัดทําแผ&นพับประชาสัมพันธ" 

ป/ายประชาสัมพันธ" คู&มือสําหรับประชาชน

และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช'ในการดําเนินงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได' 

500,000.00 จังหวัดสระบุรี กองคลัง แผนฯ66-70

หน'าที่ 733

ข'อที่ 2

ข'อบัญญัติฯ66

หน'า 127
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

การจัดทําประชาคม

เพื่อจัดทํา/ทบทวน/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท'องถิ่น

เพื่อจ&ายเป-นค&าใช'จ&ายในการจัดทําโครงการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา

ประชาคมเพื่อจัดทํา/ทบทวน/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท'องถิ่น

ขององค"การบริหารส&วนจังหวัดสระบุรี

เช&น  ค&าอาหารว&างและเครื่องดื่ม  ค&าอาหาร

ค&าจัดสถานที่  ค&าป/าย ค&าวัสดุอุปกรณ"

ค&าสมนาคุณวิทยากร  และค&าใช'จ&ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข'อง ทุกรายการ

300,000.00 จังหวัดสระบุรี กอง

ยุทธศาสตร"

และ

งบประมาณ

แผนฯ66-70

หน'าที่ 734

ข'อที่ 3

ข'อบัญญัติฯ66

หน'า 101

รวม 5 โครงการ 2,015,000.00
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4. ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู�การบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธส�งเสริมมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ

(1) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ผด.02

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 โครงการจัดงานวันท�องถิ่นไทย จ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

จัดงานวันท�องถิ่นไทย 

เช�น ค�าใช�จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ(

ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งและจัดสถานที่

ค�าเช�าหรือค�าบริการวัสดุอุปกรณ(

และค�าใช�จ�ายอื่นที่จําเป�น ทุกรายการ

100,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ แผนฯ 66-70

หน�าที่ 738

ข�อที่ 1

ข�อบัญญัติฯ66

หน�า 300

รวม 1 โครงการ 100,000.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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2.3 บัญชีสรุปจํานวนโครงการที่ไม�ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท"องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01)
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ยุทธศาสตร
 กลยุทธ
 แผนงาน
โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน'วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

1) แผนงานบริหารทั่วไป 6 54.55       4,440,000.00 52.92                 กองการเจ�าหน�าที่

สํานักปลัดฯ

2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 18.18       1,660,000.00 19.79                 สํานักปลัดฯ

กองการเจ�าหน�าที่

3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 27.27       2,290,000.00 27.29                 สํานักช5าง

กองการเจ�าหน�าที่

11 100 8,390,000.00     100                  รวมทั้งหมด

บัญชีจํานวนโครงการที่ไม'ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่นขอององค
การบริหารส'วนจังหวัดสระบุรี กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2566

องค
การบริหารส'วนจังหวัดสระบุรี

ไม5ปรากฎอยู5ในแผนฯ ไม5ปรากฎอยู5ในแผนฯ

แบบ ผด.01
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1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02

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 โครงการฝ�กอบรมและศึกษา

ดูงานเพื่อส!งเสริมและพัฒนา

องค$ความรู&ด&านการบริหาร

จัดการและบริการสาธารณะ

ขององค$การบริหารส!วน

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ!ายเป-นค!าใช&จ!ายในการทําโครงการ

ฝ�กอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส!งเสริม

และพัฒนาองค$ความรู&ด&านการบริหาร

จัดการและการบริการสาธารณะ

สําหรับข&าราชการ ลูกจ&างประจํา

เช!น ค!าใช&จ!ายเกี่ยวกับการตกแต!งสถานที่

ค!าสมนาคุณวิทยากร ค!าวัสดุ เครื่องเขียน

อุปกรณ$ ค!าพิมพ$เอกสาร และสิ่งพิมพ$

ค!าอาหาร ค!าเครื่องดื่ม และค!าใช&จ!ายอื่น

ที่จําเป-นทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได&     

500,000.00 จังหวัดสระบุรี กองการ

เจ&าหน&าที่

ข&อบัญญัติฯ66

หน&าที่ 53

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการที่ไม#ปรากฏในแผนพัฒนาท(องถิ่นขอององค,การบริหารส#วนจังหวัดสระบุรี กิจกรรมและงบประมาณ

องค,การบริหารส#วนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน#วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ 2566
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน#วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการฝ�กอบรมสัมมนา

เสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรม

และการป>องกันการทุจริต

ต!อหน&าที่และความผิดต!อ

ตําแหน!งหน&าที่สําหรับ

คณะผู&บริหาร สมาชิกสภา

องค$การบริหารส!วนจังหวัด 

ข&าราชการองค$การบริหาร

ส!วนจังหวัด ข&าราชการครู 

ลูกจ&างประจํา พนักงานจ&าง 

ขององค$การบริหารส!วน

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ!ายเป-นค!าใช&จ!ายในการทําโครงการ

เช!น ค!าใช&จ!ายเกี่ยวกับการใช&และการ

ตกแต!งสถานที่ฝ�กอบรม ค!าวิทยากร 

ค!าวัสดุเครื่องเขียน ค!าถ!ายเอกสาร 

ค!าพิมพ$เอกสาร และสิ่งพิมพ$ ค!ากระเปAา

หรือสิ่งที่ใช&บรรจุเอกสารสําหรับผู&อบรม 

ค!าอาหารและค!าเครื่องดื่ม 

และค!าใช&จ!ายอื่นที่จําเป-นทุกรายการ

สามารถถัวเฉลี่ยได& 

1,000,000.00 จังหวัดสระบุรี กองการ

เจ&าหน&าที่

ข&อบัญญัติฯ66

หน&าที่  54
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน#วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรขององค$การบริหาร

ส!วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ!ายเป-นค!าใช&จ!ายในการทําโครงการ

เช!น ค!าใช&จ!ายเกี่ยวกับการตกแต!งสถานที่

ฝ�กอบรม ค!าวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ$ 

ค!าถ!ายเอกสาร ค!าพิมพ$เอกสาร ค!ากระเปAา

หรือสิ่งที่ใช&บรรจุเอกสารสําหรับผู&เข&ารับ

การฝ�กอบรม ค!าอาหาร ค!าเครื่องดื่ม 

และค!าใช&จ!ายอื่นที่จําเป-นทุกรายการ

2,000,000.00 จังหวัดสระบุรี กองการ

เจ&าหน&าที่

ข&อบัญญัติฯ66

หน&าที่ 55
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน#วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ความปลอดภัยและการใช&

เครื่องจักรกล 

ขององค$การบริหาร

ส!วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ!ายเป-นค!าใช&จ!ายในการทําโครงการ

เช!น ค!าใช&จ!ายเกี่ยวกับการตกแต!งสถานที่

ฝ�กอบรม ค!าสมนาคุณวิทยากร ค!าวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ$ ค!าถ!ายเอกสาร

ค!าพิมพ$เอกสารและสิ่งพิมพ$ ค!ากระเปAา

หรือสิ่งที่ใช&บรรจุเอกสารสําหรับผู&อบรม 

ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและค!าเครื่องดื่ม 

และค!าใช&จ!ายอื่นที่จําเป-นทุกรายการ

200,000.00 จังหวัดสระบุรี กองการ

เจ&าหน&าที่

ข&อบัญญัติฯ66

หน&าที่ 56
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน#วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการอบรมให&ความรู&

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององค$กรปกครอง

ส!วนท&องถิ่น แก!บุคลากร

องค$การบริหารส!วนจังหวัด

สระบุรี

เพื่อจ!ายเป-นค!าใช&จ!ายในการทําโครงการ

เช!น ค!าสมนาคุณวิทยากร ค!าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค!าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ$ 

และค!าใช&จ!ายอื่นที่จําเป-นทุกรายการ

400,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัดฯ ข&อบัญญัติฯ66

หน&าที่ 57
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน#วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการฝ�กอบรมเชิง

ปฏิบัติการทบทวนศักยภาพ

องค$ความรู&การบริหารงานคลัง

งานพัสดุ การควบคุมภายใน 

และการบริหารจัดการความ

เสี่ยง

เพื่อจ!ายเป-นค!าใช&จ!ายในการทําโครงการ

เช!น ค!าใช&จ!ายเกี่ยวกับการตกแต!งสถานที่

ฝ�กอบรม ค!าวัสดุ ค!าเครื่องเขียนอุปกรณ$

ค!าถ!ายเอกสารและสิ่งพิมพ$ ค!าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค!าที่พัก ค!าสมนาคุณวิทยากร

และค!าใช&จ!ายอื่น ๆ ที่จําเป-นทุกรายการ

340,000.00 จังหวัดสระบุรี หน!วย

ตรวจสอบ

ภายใน

ข&อบัญญัติฯ66

หน&าที่ 148

รวม 6 โครงการ 4,440,000.00
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2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ผด.02

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 โครงการเพิ่มศักยภาพ 

ส�งเสริมการให�ความรู�งาน

ป�องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

ขององค(การบริหารส�วน

จังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป-นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ

เพิ่มศักยภาพส�งเสริมการให�ความรู�งาน

ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ขององค(การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี 

เช�น ค�าสมนาคุณ วิทยากร ค�าอาหาร

ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ 

เครื่องเขียน และอุปกรณ( และค�าใช�จ�ายอื่น

ที่จําเป-น ทุกรายการ

660,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักปลัด ข�อบัญญัติฯ66

หน�าที่ 156

รวม 1 โครงการ 660,000.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการที่ไม*ปรากฏในแผนพัฒนาท.องถิ่นขอององค3การบริหารส*วนจังหวัดสระบุรี กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป7งบประมาณ 2566

องค3การบริหารส*วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน*วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผด.02

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 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม

อาคารสํานักงานกองการ

เจ�าหน�าที่องค!การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป&นค�าปรับปรุงซ�อมแซมอาคาร

สํานักงานกองการเจ�าหน�าที่องค!การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี ประกอบด�วย

- งานยื่นขยายด�านหน�าอาคาร

- งานปรับปรุงห�องน้ํา

- งานปรับปรุงพื้นภายในอาคาร

- งานแก�ไข 

- ต�อเติมหลังคา 

ตามแบบแปลนขององค!การบริหารส�วน

จังหวัดสระบุรี ที่ 16/65

490,000.00 จังหวัดสระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

ข�อบัญญัติฯ66

หน�าที่ 402

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการที่ไม*ปรากฏในแผนพัฒนาท/องถิ่นขอององค3การบริหารส*วนจังหวัดสระบุรี กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ 2566

องค3การบริหารส*วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน*วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน*วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 โครงการอบรมการปฏิบัติงาน

และศึกษาดูงานซ�อมบํารุง

ทางและความปลอดภัย

บนถนนของฝ@ายก�อสร�าง

และซ�อมบํารุงกองช�าง

องค!การบริหาร

ส�วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อจ�ายเป&นค�าใช�จ�ายในการทําโครงการ

เช�น  ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการตกแต�งสถานที่

ฝBกอบรม ค�าสมนาคุณวิทยากร

ค�าวัสดุ ค�าเครื่องเขียนและอุปกรณ!ต�าง ๆ 

ค�าถ�ายเอกสารและสิ่งพิมพ! ค�าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค�าที่พัก และค�าใช�จ�ายอื่นๆ

ที่จําเป&นทุกรายการ

800,000.00 จังหวัดสระบุรี สํานักช�าง ข�อบัญญัติฯ66

หน�าที่ 386

รวม 2  โครงการ 1,290,000.00
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2.4 บัญชีจํานวนครุภัณฑ� (แบบ ผด.02/1)
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ประเภทครุภัณฑ� กลยุทธ� แผนงาน
โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน&วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 24 17.02 1,333,440.00        1.20 สํานักปลัดฯ,กองการเจ#าหน#าที่

กองยุทธศาสตร*และงบประมาณ

กองคลัง , กองพัสดุและ

ทรัพย*สิน 

2) แผนงานการศึกษา 13 9.22 833,210.00          0.75 กองการศึกษาฯ

 ร.ร.หรเทพฯ

3) แผนงานสาธารณสุข 14 9.93 721,190.00          0.65 กองสาธารณสุข

4) แผนงานการศาสนา 

    วัฒนธรรม และนันทนาการ

4 2.84 142,980.00          0.13 กองการศึกษาฯ

5) แผนงานอุตสาหกรรม

    และการโยธา

11 7.80 520,600.00          0.47 สํานักช:าง

66 46.81 3,551,420.00       3.19รวม

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑ�สําหรับไม&ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2566
องค�การบริหารส&วนจังหวัดสระบุรี (เฉพาะ ผ.02/1)

ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

1. ครุภัณฑ*สํานักงาน
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ประเภทครุภัณฑ� กลยุทธ� แผนงาน
โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน&วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

2. ครุภัณฑ*ยานพาหนะ

   และขนส:ง

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 2.84 3,665,000.00        3.29 สํานักปลัดฯ

2) แผนงานการศาสนา 

   วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 0.71 26,500.00            0.02 กองการศึกษาฯ

3) แผนงานอุตสาหกรรม 

   และการโยธา

4 2.84 15,828,000.00      14.22 สํานักช:าง

9 6.38 19,519,500.00     17.54

3. ครุภัณฑ*การเกษตร ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

 1) แผนงานการศาสนา 

    วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 0.71 8,200.00          0.01 กองการศึกษาฯ

1 0.71 8,200.00             0.01

4. ครุภัณฑ*ไฟฟ>า

    และวิทยุ

ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.71 10,000.00            0.01 กองการเจ#าหน#าที่

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 2.13 174,000.00          0.16 สํานักปลัดฯ

3) แผนงานอุตสาหกรรมและ

   การโยธา

10 7.09 80,095,800.00      71.96 สํานักช:าง

14 9.93 80,279,800.00     72.13รวม

ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

รวม

รวม
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ประเภทครุภัณฑ� กลยุทธ� แผนงาน
โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน&วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

5.ครุภัณฑ*โฆษณา

  และเผยแพร:

ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 2.84 261,900.00       0.24 สํานักปลัดฯ,กองการเจ#าหน#าที่

กองยุทธศาสตร*และงบประมาณ

2) แผนงานการศึกษา 1 0.71 54,500.00         0.05 กองการศึกษาฯ

3) แผนงานสาธารณสุข 2 1.42 73,000.00         0.07 กองสาธารณสุข

4) แผนงานอุตสาหกรรม

   และการโยธา

1 0.71 274,380.00       0.25

สํานักช:าง

8 5.67 663,780.00         0.60

6.ครุภัณฑ*วิทยาศาสตร*

  หรือการแพทย*

ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 0.71 540,000.00       0.49 สํานักปลัดฯ

1 0.71 540,000.00         0.49

7.ครุภัณฑ*งานบ#าน

  งานครัว

ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.71 18,500.00         0.02 กองพัสดุ

2) แผนงานการศึกษา 1 0.71 19,000.00         0.02 กองการศึกษาฯ

3) แผนงานสาธารณสุข 2 1.42 34,000.00         0.03 กองการศึกษาฯ

4) แผนงานอุตสาหกรรม

   และการโยธา
3 2.13 66,100.00         0.06 สํานักช:าง

7 4.96 137,600.00         0.12

รวม

รวม

รวม
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ประเภทครุภัณฑ� กลยุทธ� แผนงาน
โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน&วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

8.ครุภัฑ*โรงงาน ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

1) แผนงานการศาสนา 

   วัฒนธรรม และนันทนาการ
1 0.71 30,000.00         0.03 กองการศึกษาฯ

2) แผนงานอุตสาหกรรม

    และการโยธา

1 0.71 6,900.00          0.01 สํานักช:าง

2 1.42 36,900.00           0.03

9.ครุภัฑ*สํารวจ ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร
1) แผนงานอุตสาหกรรม

    และการโยธา

5 3.55 1,100,000.00        0.99 สํานักช:าง

5 3.55 1,100,000.00       0.99

10.ครุภัฑ*คอมพิวเตอร*

    หรืออิเล็กทรอนิกส*

ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพบุคลากร

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 17 12.06 1,725,200.00    1.55 กองการเจ#าหน#าที่

กองยุทธศาสตร*และงบประมาณ

กองคลัง

กองพัสดุ,หน:วยตรวสอบภายใน

2) แผนงานการศึกษา 1 0.71 3,292,300.00    2.96 ร.ร.หรเทพฯ,กองการศึกษาฯ

3) แผนงานสาธารณสุข 5 3.55 104,000.00       0.09 กองสาธารณสุข

4) แผนงานอุตสาหกรรม

    และการโยธา
4 2.84 191,500.00       0.17 กองช:าง

27 19.15 5,313,000.00       4.77รวม

รวม

รวม
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ประเภทครุภัณฑ� กลยุทธ� แผนงาน
โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน&วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

11.ครุภัณฑ*อิ่น ส:งเสริมพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพบุคลากร

1) แผนงานเคหะและชุมชน
1

0.71 150,000.00          0.13 กองช:าง

1 0.71 150,000.00         0.13

141 100 111,300,200.00   100

รวม

รวมทั้งหมด
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน

1.1 กลยุทธ� ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

     (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02/1

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 โต�ะทํางานพร�อมเก�าอี้ จัดซื้อโต�ะทํางานพร�อมเก�าอี้ 

จํานวน 12 ชุด ชุดละ 8,400 บาท 

รวมเป,นเงิน 100,800 บาท

100,800.00 อบจ.สระบุรี สํานักปลัดฯ งบประมาณ 66

หน�าที่ 64

2 เครื่องพิมพ2บัตรพลาสติก

แบบหน�าเดียว

จัดซื้อเครื่องพิมพ2บัตรพลาสติก 

แบบหน�าเดียว จํานวน 1 เครื่อง 

เป,นเงิน 42,000 บาท

42,000.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 65

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได3ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท3องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ�
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 ชั้นเก็บเอกสาร จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง 

เป,นเงิน 40,000 บาท

40,000.00 อบจ.สระบุรี สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 66

4 ตู�เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดซื้อตู�เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม:น�อย

กว:า 90 x 45 x 180 ซม. 

จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 6,900 บาท 

รวมเป,นเงิน 20,700 บาท

20,700.00 อบจ.สระบุรี สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 66

5 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส:วน

(ราคารวมค:าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ

แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

เป,นเงิน 45,500 บาท

45,500.00    อบจ.สระบุรี สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 67
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 โต�ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จัดซื้อโต�ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 

จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท 

รวมเป,นเงิน 16,500 บาท

16,500.00    อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 68

7 เก�าอี้นั่งทํางาน จัดซื้อเก�าอี้นั่งทํางาน 

จํานวน 10 ตัว ตัวละ 4,390 บาท 

รวมเป,นเงิน 43,900 บาท 

43,900.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 69

8 โต�ะคอมพิวเตอร2 จัดซื้อชุดโต�ะคอมพิวเตอร2 

ขนาดไม:น�อยกว:า 75 x 60 x 75 ซม. 

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,240 บาท 

รวมเป,นเงิน 6,480 บาท

6,840.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 70
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

9 เก�าอี้นั่งทํางาน จัดซื้อเก�าอี้นั่งทํางาน จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 4,990  บาท รวมเป,นเงิน 9,980 บาท

9,980.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 70

10 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 

ขนาดไม:น�อยกว:า 46 x 61 x 132 ซม. 

จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,900  บาท 

รวมเป,นเงิน 19,600 บาท

19,600.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 71

11 ชั้นวางแฟCมเหล็ก 20 ช:อง จัดซื้อชั้นวางแฟCมเหล็ก 20 ช:อง 

ขนาดไม:น�อยกว:า 91 x 31 x 96 ซม. 

จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 3,590 บาท 

รวมเป,นเงิน 28,720 บาท 

28,720.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 71
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

12 โต�ะพับ จัดซื้อโต�ะพับ จํานวน 16 ตัว 

ตัวละ 1,500 บาท รวมเป,นเงิน 24,000 บาท

24,000.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 72

13 เก�าอี้พลาสติก จัดซื้อเก�าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง 

จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 250 บาท 

รวมเป,นเงิน 5,000 บาท 

5,000.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 72

14 โต�ะทํางานเหล็ก จัดซื้อโต�ะทํางานเหล็ก จํานวน 9 ตัว 

ตัวละ 7,500 บาท รวมเป,นเงิน 67,500 บาท 

67,500.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 73
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

15 เครื่องถ:ายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล 

(ขาว - ดํา และสี)

จัดซื้อเครื่องถ:ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 

(ขาว - ดํา และสี) ความเร็ว 50 แผ:นต:อนาที 

จํานวน 1 เครื่อง เป,นเงิน 400,000 บาท 

400,000.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 73

16 เครื่องดูดฝุHน จัดซื้อเครื่องดูดฝุHน ขนาด 25 ลิตร 

จํานวน 1 เครื่อง เป,นเงิน 14,000 บาท 

14,000.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 74

17 เครื่องเคลือบบัตร จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง

เป,นเงิน 3,900 บาท 

3,900.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 75
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

18 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

ชนิดบันทึกเวลาเข�าออกงาน

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

ชนิดบันทึกเวลาเข�าออกงาน 

จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท 

รวมเป,นเงิน 40,000 บาท

40,000.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 76

19 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส:วน 

(ราคารวมค:าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ

แขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 53,600 บาท 

รวมเป,นเงิน 107,200 บาท 

107,200.00 อบจ.สระบุรี กองการ

เจ�าหน�าที่

งบประมาณ 66

หน�าที่ 77

20 เครื่องถ:ายเอกสาร จัดซื้อเครื่องถ:ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 

(ขาว -ดํา) ความเร็ว 50 แผ:นต:อนาที 

จํานวน 1 เครื่อง เป,นเงิน 200,000 บาท

200,000.00 อบจ.สระบุรี กอง

ยุทธศาสตร2

และ

งบประมาณ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 111
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

21 โต�ะคอมพิวเตอร2แบบเหล็ก จัดซื้อโต�ะคอมพิวเตอร2แบบเหล็ก 

ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6 ตัว

47,400.00 อบจ.สระบุรี กองคลัง งบประมาณ 66

หน�าที่ 133

22 เก�าอี้สํานักงาน แบบบุหนัง จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน แบบบุหนัง

จํานวน 6 ตัว

24,000.00 อบจ.สระบุรี กองคลัง งบประมาณ 66

หน�าที่ 134

23 พัดลมตั้งพื้น จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 

ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 5 ตัว 

14,500 อบจ.สระบุรี กองคลัง งบประมาณ 66

หน�าที่ 134
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

24 ตู�เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซื้อตู�เหล็ก แบบ 2 บาน 

จํานวน 2 หลัง 

11,400.00 อบจ.สระบุรี กองพัสดุ

และ

ทรัพย2สิน

งบประมาณ 66

หน�าที่ 135

รวม 24 ครุภัณฑ� 1,333,440.00
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน

1.1 กลยุทธ� ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

     (2) แผนงานการศึกษา

ผด.02/1

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 เก�าอี้นั่งทํางาน

สําหรับผู�บริหาร

จัดซื้อเก�าอี้นั่งทํางานสําหรับผู�บริหาร

จํานวน 1 ตัว 

5,990.00 อบจ.สระบุรี กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 206

2 เครื่องเจาะกระดาษ จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ 2 รู 

จํานวน 1 เครื่อง

6,400.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 207

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได5ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท5องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 เครื่องทําลายเอกสาร

แบบตัดตรง

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง 

ทําลายครั้งละ 30 แผ6น จํานวน 1 เครื่อง 

66,600.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 207

4 เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส6วน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส6วน

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาดไม6น�อยกว6า 30,000

 บีทียู จํานวน 9 เครื่อง

424,800.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 208

5 ชั้นวางหนังสือเหล็ก 

(แบบตรง)

จัดซื้อชั้นวางหนังสือเหล็ก (แบบตรง) 

จํานวน 10 หลัง

49,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 209

6 ชั้นวางอเนกประสงคD

เหล็ก 3 ชั้น

จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงคDเหล็ก 3 ชั้นโล6ง 

จํานวน 15 หลัง 

53,850.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 210
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

7 ชุดโซฟา จัดซื้อชุดโซฟา จํานวน 1 ชุด 59,990.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 211

8 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน

จํานวน 3 ตู� 

17,100.00 อบจ.สระบุรี กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 212

9 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 1 บาน

เปGด 4 ลิ้นชัก

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร 1 บาน

เปGด 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง 

11,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 213

10 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก 

จํานวน 2 หลัง

7,980.00 อบจ.สระบุรี กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 214
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

11 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร

แบบบานเลื่อน 2 ชั้น

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร 

ด�านบนเปHนบานเลื่อนกระจก 

ด�านล6างเปHนบานเลื่อนทึบ 

ขนาด 3 ฟุต จํานวน 4 หลัง 

27,600.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 215

12 โตIะทํางานสําหรับผู�บริหาร จัดซื้อโตIะทํางานสําหรับผู�บริหาร 

จํานวน 1 ตัว

12,900.00 อบจ.สระบุรี กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 216

13 โตIะวางคอมพิวเตอรD

เหล็ก 3 ฟุต

จัดซื้อโตIะวางคอมพิวเตอรDเหล็ก 

ขนาด 3 ฟุต 

90,000.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 217

รวม 13 ครุภัณฑ� 833,210.00
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน

1.1 กลยุทธ� ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(3) แผนงานสาธารณสุข

ผด.02/1

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 พัดลมไอเย็น จัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 8,500 บาท รวมเป)นเงิน 17,000 บาท 
17,000.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 262

2 ตู0เหล็กเก็บเอกสาร 

แบบ 2 บาน

จัดซื้อตู0เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 

จํานวน 5 ตู0 ๆ ละ 5,700 บาท รวมเป)นเงิน 

28,500 บาท 

28,500.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 263

3 ตู0ล็อกเกอร5 18 ช7อง จัดซื้อตู0ล็อคเกอร5 18 ช7อง จํานวน 3 ตู0

ตู0ละ 8,000 บาท รวมเป)นเงิน 24,000 บาท

24,000.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 263

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได5ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท5องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4 เครื่องถ7ายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล 

(ขาว - ดํา และสี)

จัดซื้อเครื่องถ7ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

(ขาว – ดํา และสี) ความเร็ว 40 แผ7น/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง เป)นเงิน 300,000 บาท 

300,000.00     อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 264

5 โตAะวางคอมพิวเตอร5 จัดซื้อโตAะวางคอมพิวเตอร5 พร0อมกระจก 

ขนาดไม7น0อยกว7า 120 x 60 x 75 ซม. 

จํานวน 13 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท 

รวมเป)นเงิน 58,500 บาท

58,500.00       อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 264

6 ตู0เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน

กระจก

จัดซื้อตู0เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก

จํานวน 8 ตู0 ๆ ละ 4,000 บาท 

รวมเป)นเงิน 32,000 บาท

32,000.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 265

7 จัดซื้อตู0เก็บเอกสารเหล็ก

บานเลื่อนทึบ

จัดซื้อตู0เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ 

จํานวน 8 ตู0 ๆ ละ 4,000 บาท 

รวมเป)นเงิน 32,000 บาท 

32,000.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 265
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

8 โตAะพับ จัดซื้อโตAะพับ จํานวน 15 ตัว 

ตัวละ 2,700 บาท 

รวมเป)นเงิน 40,500 บาท 

40,500.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 266

9 เก0าอี้ จัดซื้อเก0าอี้ จํานวน 30 ตัว 

ตัวละ 690 บาท รวมเป)นเงิน 20,700 บาท 

20,700.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 267      

       

10 เก0าอี้นั่งทํางาน

สําหรับข0าราชการ

จัดซื้อเก0าอี้นั่งทํางานสําหรับข0าราชการ 

จํานวน 13 ตัว ๆ ละ 4,990 บาท 

รวมเป)นเงิน 64,870 บาท

64,870.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 268      

      

11 ตู0เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

เปEดกระจก

จัดซื้อตู0เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

เปEดกระจก จํานวน 8 ตู0 ๆ ละ 6,900 บาท

 รวมเป)นเงิน 55,200 บาท

55,200.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 269      
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

12 พัดลมสไลด5 จัดซื้อพัดลมสไลด5 จํานวน 4 เครื่อง

เครื่องละ 1,300 บาท 

รวมเป)นเงิน 5,200 บาท 

5,200.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 269      

      

13 ชุดโตAะประชุม จัดซื้อชุดโตAะประชุม จํานวน 1 ชุด 

เป)นเงิน 16,320 บาท 

16,320.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 270      

      

14 เก0าอี้สําหรับนั่งประชุม จัดซื้อเก0าอี้สําหรับนั่งประชุม

จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท

 รวมเป)นเงิน 26,400 บาท 

26,400.00 อบจ.สระบุรี กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน0าที่ 271      

      

รวม 14 ครุภัณฑ� 721,190.00
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน

1.1 กลยุทธ� ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผด.02/1

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 ตู�เก็บเอกสาร 2 บาน จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเป!ดทึบ

จํานวน 2 ตู� 

11,800.00 ศูนย*ฟ,-นฟู

สมรรถภาพ

กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 314

2 ชั้นวางแฟ;มเหล็ก 40 ช<อง จัดซื้อชั้นวางแฟ;มเหล็ก 40 ช<อง  

จํานวน 1 ตู�  

4,980.00 ศูนย*ฟ,-นฟู

สมรรถภาพ

กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 315

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได4ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท4องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 ตู�รองเท�าไม� 30 ช<อง จัดซื้อตู�รองเท�าไม�  30 ช<อง  จํานวน 2 ตู� 71,000.00 ศูนย*ฟ,-นฟู

สมรรถภาพ

กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 315

4 ตู�ล็อกเกอร*เหล็ก 12 ประตู จัดซื้อตู�ล็อคเกอร*เหล็ก  12  ประตู  

จํานวน  6  ตู� 

55,200.00 ศูนย*สุขภาพฯ

อ.หนองแค

อ.มวกเหล็ก

อ.วิหารแดง

กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 316

รวม 4 โครงการ 142,980.00
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1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน

1.1 กลยุทธ� ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผด.02/1

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 โต�ะทํางานแบบเหล็ก จัดซื้อโต�ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 

จํานวน 5 ตัว  

27,500.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 352

2 โต�ะทํางานแบบเหล็ก จัดซื้อโต�ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 

จํานวน 8 ตัว 

60,000.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 353

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได5ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท5องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 โต�ะทํางานผู3บริหาร

พร3อมเก3าอี้

จัดชื้อโต�ะทํางานผู3บริหารพร3อมเก3าอี้ 

จํานวน 2 ชุด 

100,000.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 354

4 เก3าอี้สํานักงาน จัดซื้อเก3าอี้สํานักงาน แบบบุหนัง 

จํานวน  16 ตัว

64,000.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 355

5 ตู3เหล็กเก็บเอกสาร จัดชื้อตู3เหล็กเก็บเอกสาร

แบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 10 ตู3

53,000.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 356
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 ตู3เก็บเอกสาร จัดซื้อตู3เก็บเอกสาร 

ขนาดกว3างไม.น3อยกว.า 180 ซม. 

ลึกไม.น3อยกว.า 48 ซม. 

สูงไม.น3อยกว.า 80 ซม.  จํานวน 1 ตู3  

14,500.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 357

7 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส.วน 

ชนิดแขวน ขนาดไม.ต่ํากว.า 13,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง 

23,500.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 358

8 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส.วน 

ชนิดแขวน ขนาดไม.ต่ํากว.า 18,000 บีทียู 

จํานวน 3 เครื่อง

81,600.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 359
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

9 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส.วน 

ชนิดแขวน ขนาดไม.ต่ํากว.า 24,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง 

32,200.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 360

10 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส.วน 

ชนิดแขวน ขนาดไม.ต่ํากว.า 36,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง  

45,000.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 361

11 เครื่องเจาะกระดาษ

และเข3าเล.ม

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข3าเล.ม 

แบบเจาะกระดาษไฟฟ>าและเข3าเล.มมือโยก 

จํานวน 1 เครื่อง  

19,300.00 สํานักช.าง สํานักช.าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน3าที่ 362

รวม 11 ครุภัณฑ� 520,600.00
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2. ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง

2.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

     (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02/1

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 รถนั่งส�วนกลาง จัดซื้อรถนั่งส�วนกลาง 

ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนต*สูงสุดไม�ต่ํากว�า 90 

กิโลวัตต*จํานวน 1 คัน

เป/นเงิน 965,000 บาท 

965,000.00 สํานักปลัด

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน4าที่ 78

2 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนต*สูงสุด

ไม�ต่ํากว�า 110 กิโลวัตต* 

ขับเคลื่อน 2 ล4อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จํานวน 1 คัน เป/นเงิน 850,000 บาท 

850,000.00 สํานักปลัด

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน4าที่ 79

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได4ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท4องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ�
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนต*สูงสุด

ไม�ต่ํากว�า 110 กิโลวัตต* ขับเคลื่อน 4 ล4อ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน 

เป/นเงิน 1,000,000 บาท 

1,000,000.00 สํานักปลัด

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน4าที่ 80

4 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนต*

สูงสุดไม�ต่ํากว�า 110 กิโลวัตต* ขับเคลื่อน 2

 ล4อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จํานวน 1 คัน เป/นเงิน 850,000 บาท 

850,000.00 กองการ

เจ4าหน4าที่

กองการ

เจ4าหน4าที่

งบประมาณ 66

หน4าที่ 80

รวม 4 ครุภัณฑ� 3,665,000.00
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2. ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง

2.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ผด.02/1

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 รถยกลากพาเลทแบบสูง จัดซื้อรถยกลากพาเลทแบบสูง  26,500.00 กอง

การศึกษาฯ

อบจ.สระบุรี

กอง

การศึกษาฯ

อบจ.สระบุรี

แผนเพิ่มเติม

1/65

หน/า 70

ข/อ 3

งบประมาณ 66

หน/าที่ 317

รวม 1 ครุภัณฑ� 26,500.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได5ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท5องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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2. ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง

2.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผด.02/1

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 รถเทรลเลอร�แบบลากจูง จัดซื้อรถเทรลเลอร�แบบลากจูง 

(แบบหัวลาก) เครื่องยนต�ดีเซล 6 สูบ 

4 จังหวะ ตัวรถชนิด 10 ล+อมีแรงม+าไม-

น+อยกว-า 360 แรงม+า เกียร�เป0นเกียร�แบบ

อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติแบบชานต่ํา ๆ    

จํานวน 1 คัน 

6,000,000.00 สํานักช-าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช-าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน+าที่ 363

2 รถยนต�ซ-อมเครื่องจักรกล

อเนกประสงค�

จัดซื้อรถยนต�ซ-อมเครื่องจักรกล

อเนกประสงค�

จํานวน 1 คัน

3,500,000.00 สํานักช-าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช-าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน+าที่ 364

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได7ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 รถยนต�ตรวจการณ� จัดซื้อรถยนต�ตรวจการณ�  ปริมาตร

กระบอกสูบ ไม-ต่ํากว-า 2,000 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนต� 

สูงสุดไม-ต่ํากว-า 110 กิโลวัตต� 

เครื่องยนต�ดีเซล 

แบบขับเคลื่อน 4 ล+อ จํานวน 2 คัน

3,328,000.00 สํานักช-าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช-าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน+าที่ 365

4 รถยนต�ซ-อมอเนกประสงค�

เคลื่อนที่

จัดซื้อรถยนต�ซ-อมอเนกประสงค�เคลื่อนที่

จํานวน 1 คัน  แบบมีช-องว-างด+านหลัง

คนขับ (CAB) ตัวรถชนิด 4 ล+อ  ขับเคลื่อน 

4 ล+อ เครื่องยนต�ดีเซล ขนาดปริมาตร

ความจุกระบอกสูบไม-น+อยกว-า 1,800 ซีซี. 

หรือกําลังเครื่องยนต�สูงสุดไม-น+อยกว-า 110

 กิโลวัตต�

3,000,000.00 สํานักช-าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช-าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน+าที่ 366

รวม 4 ครุภัณฑ� 15,828,000.00
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3. ประเภทครุภัณฑ�การเกษตร

3.1 กลยุทธ� ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผด.02/1

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 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�ง จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�ง 

เครื่องยนต#เบนซิน สูบน้ําได% 1,000 ลิตรต�อ

นาที ขนาด 5 แรงม%า จํานวน 1 เครื่อง 

8,200.00 สนามกีฬา 

อบจ.สระบุรี

กอง

การศึกษาฯ

แผนเพิ่มเติม

1/65

หน%า 71

ข%อ 4

งบประมาณ 66

หน%าที่ 318

รวม 1 ครุภัณฑ� 8,200.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได7ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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4. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ

4.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

     (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02/1

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 เครื่องบันทึกเสียง จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท 

รวมเป(นเงิน 10,000 บาท 

10,000.00 กองการ

เจ)าหน)าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ)าหน)าที่

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน)าที่ 81

รวม 1 ครุภัณฑ� 10,000.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได7ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ�
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4. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ

4.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ผด.02/1

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 เครื่องรับส�งวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับส�งวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดมือถือ 5 วัตต( จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ

 12,000 บาท 

รวมเป1นเงิน 120,000 บาท 

120,000.00 สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน6าที่ 160

2 เครื่องรับส�งวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับส�งวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดประจําที่ ขนาด 40 วัตต( 

จํานวน 1 เครื่อง เป1นเงิน 30,000 บาท

30,000.00 สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน6าที่ 161

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได8ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท8องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 เครื่องรับส�งวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับส�งวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดติดรถยนต( 25 วัตต( จํานวน 1 เครื่อง 

เป1นเงิน 24,000 บาท

24,000.00 สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน6าที่ 162

รวม 3 ครุภัณฑ� 174,000.00
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4.1 กลยุทธ�สงเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผด.02/1

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 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole)

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ 

ฐานเสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม ยาว 1.5 เมตร

จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L -190CW50

จํานวน 1 โคม ราคาชุดละ 67,800 บาท

จํานวน 172 ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย

โดยสํานักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม

เดือนมกราคม 2565)

11,661,600.00 หมู:ที่ 3,7,11

ต.หAวยปXาหวาย

อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 387

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได7ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ<าและวิทยุ
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

2 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole)

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ ฐาน

เสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว

 1.5 เมตร จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L 190CW50

 จํานวน 1 โคม ราคาชุดละ 67,800 บาท 

จํานวน 64 ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

โดยสํานักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือน

มกราคม 2565 ครุภัณฑ�ไฟฟ[า

อิเล็กทรอนิกส� และโทรคมนาคม 

รหัส 07020018)

4,339,200.00 ถนนสาย

เขาดินใตA

หนองสามหAาง 

 ต.หัวปลวก

อ.เสาไหA

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 388
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole)

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ

ฐานเสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความ

ยาว 1.5 เมตร จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L - 

190CW50  จํานวน 1 โคม

ราคาชุดละ 67,800 บาท ภายในพื้นที่

จํานวน 101 ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

โดยสํานักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม 

เดือนมกราคม 2565 ครุภัณฑ�ไฟฟ[า

อิเล็กทรอนิกส� และโทรคมนาคม 

รหัส 07020018)  

6,847,800.00 ภายในพื้นที่

อบต.ท:าตูม

ต.ท:าตูม

อ.แก:งคอย

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 389
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

4 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole)

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ ฐาน

เสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว

 1.5 เมตร จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L - 

190CW50  จํานวน 1 โคม

ราคาชุดละ 67,800 บาท จํานวน 165 ชุด

(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสํานักงบ

ประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 

2565 ครุภัณฑ�ไฟฟ[าอิเล็กทรอนิกส�

และโทรคมนาคม รหัส 07020018)  

11,187,000.00 หมู:ที่ 2,4,5  

ต.ธารเกษม 

อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 390
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

5 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole)

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ ฐาน

เสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว

 1.5 เมตร จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L - 

190CW50

จํานวน 1 โคม ราคาชุดละ 67,800 บาท  

บริเวณถนน ซ.จันทร�กระจ:าง และถนนชาย

เขาชุมชนเจAาพ:อเขาตก 1 หมู:ที่ 9 และชุมชน

บAานหนองโดก หมู:ที่ 8 ต.พุกร:าง

อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี จํานวน 66 ชุด

(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสํานัก

งบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 

2565 ครุภัณฑ�ไฟฟ[าอิเล็กทรอนิกส�

และโทรคมนาคม รหัส 07020018)  

4,474,800.00 บริเวณ ถนน 

ซ.จันทร�กระจ:าง

และถนน

ชายเขาชุมชน

เจAาพ:อเขาตก1 

หมู:ที่ 9

และ

ชุมชน

บAานหนองโดก 

หมู:ที่ 8 

ต.พุกร:าง

พระพุทธบาท

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 391
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole)

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ ฐาน

เสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว

 1.5 เมตร จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L - 

190CW50  จํานวน 1 โคม

ราคาชุดละ 67,800 บาท  บริเวณถนน

เทศบาล 2 หมู:ที่ 6, ถนนเทศบาล 3 

หมู:ที่ 5, ถนนเทศบาล 4 หมู:ที่ 4 ต.ตะกุด

อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี  จํานวน 160 ชุด

(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสํานักงบ

ประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 

2565 ครุภัณฑ�ไฟฟ[าอิเล็กทรอนิกส�

และโทรคมนาคม  รหัส 07020018)  

10,848,000.00 ถนน

เทศบาล 2 

หมู:ที่ 6 , 

ถนนเทศบาล 3

 หมู:ที่ 5 

ถนนเทศบาล 4

  หมู:ที่ 4  

ต.ตะกุด 

อ.เมืองสระบุรี

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 392
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

7 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole)

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ

ฐานเสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว

 1.5 เมตร จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L - 

190CW50  จํานวน 1 โคม  

ราคาชุดละ 67,800 บาท 

บริเวณถนนเสAนเลียบคลองชลประทาน 6 

ขวา เชื่อมต:อ หมู:ที่ 2 บAานคลอง 5, หมู:ที่ 9

 บAานสกัด 5, หมู:ที่ 10 บAานทหารผ:านศึก 

ต.หนองโรง อ.หนองแค  จ.สระบุรี  

จํานวน 312 ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

โดยสํานักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม 

เดือนมกราคม 2565 ครุภัณฑ�ไฟฟ[า

อิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม รหัส 

07020018)  

21,153,600.00 บริเวณถนน

เสAนเลียบคลอง

ชลประทาน 

6 ขวา

เชื่อมต:อ 

หมู:ที่ 2 

บAานคลอง 5

หมู:ที่ 9 

บAานสกัด 5

หมู:ที่ 10

บAานทหาร

ผ:านศึก 

ต.หนองโรง 

อ.หนองแค

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 393
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

8 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ ฐาน

เสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว

 1.5 เมตร จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L - 

190CW50  จํานวน 1 โคม

ราคาชุดละ 67,800 บาท

บริเวณสี่แยกเจ็ดคต หมู:ที่ 6  

ถึงบAานนายดี อุ:นจิต ชุมชนบAานไทย 

หมู:ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก:งคอย จ.สระบุรี 

จํานวน 94 ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

โดยสํานักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม 

เดือนมกราคม 2565 ครุภัณฑ�ไฟฟ[า

อิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม รหัส 

07020018)  

6,373,200.00 บริเวณสี่แยก

เจ็ดคต หมู:ที่ 6

ถึงบAานนายดี

อุ:นจิต

ชุมชนบAานไทย

หมู:ที่ 3

ต.ทับกวาง

อ.แก:งคอย

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 394
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

9 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย� 

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

 (Integrated Solar Cell 

LED Streetlight with Pole

รุ:น KELLI -13506 ประกอบดAวย

   - เสาไฟอเนกประสงค�ติดบานพับ

 ฐานเสาความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตAน

   - ฐานรากแบบหลายเข็ม  ขนาด

ความยาว 1.5 เมตร จํานวน 4 ตAน/ชุด

   - โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย� 

ขนาด 35 วัตต� รุ:น RCSOS35L - 

190CW50  จํานวน 1 โคม

ราคาชุดละ 67,800 บาท  

ภายในพื้นที่เทศบาลตําบลวังม:วง

ต.วังม:วง อ.วังม:วง  จ.สระบุรี  

จํานวน 47 ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

โดยสํานักงบ ประมาณ ฉบับเพิ่มเติม 

เดือนมกราคม 2565 ครุภัณฑ�ไฟฟ[า

อิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม 

รหัส 07020018)  

3,186,600.00 ภายในพื้นที่

เทศบาล

ตําบลวังม:วง

ต.วังม:วง

อ.วังม:วง

จ.สระบุรี

สํานักช:าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หนAาที่ 395
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

10 เครื่องรับ - ส:งวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับ-ส:งวิทยุ  

ชนิดมือถือ จํานวน 4 เครื่อง  

ขนาดกําลังส:งไม:เกิน 0.5 วัตต�

24,000.00 สํานักช:าง สํานักช:าง งบประมาณ 66

หนAาที่ 367

รวม 10 โครงการ 80,095,800.00
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5. ประเภทครุภัณฑ�โฆษาณาและเผยแพร�

5.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02/1

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 กล�องถ�ายรูป จัดซื้อกล�องถ�ายรูป จํานวน 1 ตัว 

เป"นเงิน 130,000 บาท 
130,000.00 สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่82

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร2 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร2 

ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 

จํานวน 1 เครื่อง  เป"นเงิน 49,900 บาท

49,900.00 สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 83

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได6ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท6องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ�
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 กล�องวิดีโอคอนเฟอเรนซ2 จัดซื้อกล�องวิดีโอคอนเฟอเรนซ2 

จํานวน 1 ตัว เป"นเงิน 10,000 บาท 

10,000.00 กองการ

เจ�าหน�าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ�าหน�าที่

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 83

4 กล�องถ�ายรูป จัดซื้อกล�องถ�ายรูป แบบดิจิตอล 

แบบ DSLR  จํานวน 2 ตัว

72,000.00 กอง

ยุทธศาสตร2ฯ

อบจ.สระบุรี

กอง

ยุทธศาสตร2ฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 112

รวม 4 ครุภัณฑ� 261,900.00
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5. ประเภทครุภัณฑ�โฆษาณาและเผยแพร�

5.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(2) แผนงานการศึกษา ผด.02/1

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 กล�องถ�ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล

 DSL-R พร�อมเลนส%ถ�ายภาพ

จัดซื้อกล�องถ�ายภาพนิ่ง

ระบบดิจิทัล DSL-R พร�อมเลนส%ถ�ายภาพ 

ความละเอียดไม�น�อยกว�า 24 ล�านพิกเซล 

พร�อมเลนส%ถ�ายภาพ จํานวน 1 ตัว 

54,500.00 ร.ร.หรเทพฯ กอง

การศึกษาฯ

งบประมาณ 66

หน�าที่ 218

รวม 1 ครุภัณฑ� 54,500.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได9ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท9องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

264



5. ประเภทครุภัณฑ�โฆษาณาและเผยแพร�

5.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(3) แผนงานสาธารณสุข ผด.02/1

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 กล�องถ�ายรูป จัดซื้อกล�องถ�ายรูป แบบดิจิตอล 

แบบ Mirrorless จํานวน 1 ตัว 

เป+นเงิน 50,000 บาท

50,000.00 กองสาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 272

2 โทรทัศน; แอล อี ดี (LED TV)

 แบบ Smart TV

จัดซื้อโทรทัศน; แอล อี ดี (LED TV) 

แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง เป+นเงิน 23,000 บาท 

23,000.00 กองสาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 273

รวม 2 ครุภัณฑ� 73,000.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได:ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท:องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

265



5. ประเภทครุภัณฑ�โฆษาณาและเผยแพร�

5.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ผด.02/1

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 อากาศยาน ควบคุมด�วยรีโมท

 แบบระยะไกล

สําหรับบันทึกภาพและสํารวจ

 (Drone)

จัดซื้ออากาศยาน ควบคุมด�วยรีโมท 

แบบระยะไกล

สําหรับบันทึกภาพและสํารวจ (Drone)

จํานวน 1 ชุด   

274,380.00 สํานักช7าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช7าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 368

รวม 1 ครุภัณฑ� 274,380.00

พ.ศ.2566

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได<ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท<องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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6. ประเภทครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�หรือการแพทย�

6.1 กลยุทธ�ส งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

     (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน ผด.02/1

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 ชุดเครื่องช�วยหายใจ (SCBA) จัดซื้อชุดเครื่องช�วยหายใจ (SCBA) 

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 135,000 บาท 

540,000.00 สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

สํานักปลัดฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน6าที่ 163

รวม 1 ครุภัณฑ� 540,000.00

พ.ศ.2566

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได9ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท9องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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7. ประเภทครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว

7.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02/1

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 ตู�เย็น จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 

จํานวน 1 ตู�

18,500.00 กองพัสดุ ฯ

อบจ.สระบุรี

กองพัสดุ ฯ

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 136

รวม 1 ครุภัณฑ� 18,500.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ�
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7. ประเภทครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว

7.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.02/1

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 เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง จัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง  

จํานวน 2 เครื่อง

19,000.00 สนามกีฬา

อบจ.สระบุรี

กอง

การศึกษาฯ

แผนเพิ่มเติม

1/65

หน�า 72

ข�อ 5

งบประมาณ 66

หน�าที่ 319

รวม 1 ครุภัณฑ� 19,000.00

พ.ศ.2566

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

269



7. ประเภทครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว

7.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(3) แผนงานสาธารณสุข ผด.02/1

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 ตู�เย็น จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท 

รวมเป.นเงิน 26,000 บาท

26,000.00 กอง

สาธารณสุข

กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน�าที่ 274

2 เตาอบไมโครเวฟ จัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เตา 

เป.นเงิน 8,000 บาท

8,000.00 กอง

สาธารณสุข

กอง

สาธารณสุข

งบประมาณ 66

หน�าที่ 274

รวม 2 ครุภัณฑ� 34,000.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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7. ประเภทครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว

7.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(4) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ผด.02/1

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 เครื่องทําน้ําร�อน - น้ําเย็น จัดชื้อเครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น แบบต"อท"อ 

ขนาด 2 ก%อก  จํานวน 2 เครื่อง  

46,000.00 สํานักช"าง สํานักช"าง งบประมาณ 66

หน�าที่ 370

2 เครื่องตัดหญ�า แบบข�อแข็ง จัดชื้อเครื่องตัดหญ�า แบบข�อแข็ง   

จํานวน 1 เครื่อง   

9,500.00 สํานักช"าง สํานักช"าง งบประมาณ 66

หน�าที่ 371

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 เครื่องตัดหญ�า แบบข�ออ"อน จัดชื้อเครื่องตัดหญ�า แบบข�ออ"อน   

จํานวน 1 เครื่อง

10,600.00 สํานักช"าง สํานักช"าง งบประมาณ 66

หน�าที่ 371

รวม 3 ครุภัณฑ� 66,100.00
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8. ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน

8.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(1) แผนงานการศานา วัฒนธรรม และนัทนาการ ผด.02/1

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 เครื่องเป�าใบไม� จัดซื้อเครื่องเป�าใบไม� 3.00 Kw 

ปริมาตรกระบอกสูบ 65 ซีซี 

กําลังเครื่องยนต+ขนาดไม-น�อยกว-า  

3.00 Kw จํานวน 2 เครื่อง 

30,000.00 สนามกีฬา

อบจ.สระบุรี

กอง

การศึกษาฯ

แผนเพิ่มเติม

1/656

หน�า 73

ข�อ 6

งบประมาณ 66

หน�าที่ 320

รวม 1 ครุภัณฑ� 30,000.00

พ.ศ.2566

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได7ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท7องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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8. ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน

8.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(2) แผนงานอุสาหกรรมและโยธา ผด.02/1

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 เลื่อยวงเดือนไฟฟ�า จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ�า แบบมือถือ 

ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  

6,900.00 สํานักช*าง สํานักช*าง งบประมาณ 66

หน/าที่ 372

รวม 1 ครุภัณฑ� 6,900.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได8ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท8องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

พ.ศ.2565
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9. ประเภทครุภัณฑ�สํารวจ

9.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ผด.02/1

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 เครื่องมือวัดค�า

ความสะท�อนแสง

ของป�ายจราจร

จัดชื้อเครื่องมือวัดค�าความสะท�อนแสง

ของป�ายจราจร ตามมาตรฐาน

 ASTM E1709 จํานวน 1 เครื่อง  

499,000.00 สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 373

2 เครื่องมือวัดค�าความ

ต�านทานการลื่นไถลของ

ผิวทางแบบตุ�มเหวี่ยง

จัดชื้อเครื่องมือวัดค�าความต�านทาน

การลื่นไถลของผิวทางแบบตุ�มเหวี่ยง 

จํานวน  1 เครื่อง   

499,000.00 สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 375

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได6ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท6องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 เทปวัดความลึกของน้ํา จัดซื้อเทปวัดระดับความลึกของน้ํา 

จํานวน 1 เครื่อง   

10,000.00 สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 376

4 ล�อวัดระยะทาง จัดซื้อล�อวัดระยะทาง จํานวน 6 อัน 57,000.00 สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 377

5 เครื่องวัดระยะด�วยแสงเลเซอร>

 แบบมือถือ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะด�วยแสงเลเซอร> 

แบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง  

35,000.00 สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช�าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน�าที่ 378

รวม 5 ครุภัณฑ� 1,100,000.00
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�

10.1 กลยุทธ�ส งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผด.02/1

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 เครื่องคอมพิวเตอร� 

All In One 

สําหรับงานประมวลผล

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�  All In One 

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง 

เครื่องละ 23,000 บาท 

รวมเป0นเงิน 92,000 บาท 

92,000.00 กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน2าที่ 85

2 เครื่องคอมพิวเตอร� 

All In One 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� All In One 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6 เครื่อง

เครื่องละ 17,000 บาท 

รวมเป0นเงิน 102,000 บาท 

102,000.00 กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน2าที่ 87

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได6ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท6องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ�
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 เครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED สี 

ชนิด Network แบบที่ 2 

(27 หน2า/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบที่ 2 (27 หน2า/นาที) 

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

รวมเป0นเงิน 104,000 บาท 

104,000.00 กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน2าที่ 89

4 เครื่องพิมพ� Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร2อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ� 

(Ink Tank Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร2อมติดตั้งถังหมึกพิมพ�

(Ink Tank Printer) จํานวน 6 เครื่อง 

เครื่องละ 7,500 บาท 

รวมเป0นเงิน 45,000 บาท 

45,000.00 กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน2าที่ 90

5 เครื่องสํารองไฟฟUา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟUา ขนาด 800 VA 

จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 

รวมเป0นเงิน 25,000 บาท 

25,000.00 กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน2าที่ 91
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�

และเครื่องคอมพิวเตอร�โน2ตบุZก

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร�และเครื่องคอมพิวเตอร�

โน2ตบุZก แบบสิทธิการใช2งานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต2อง

ตามกฎหมาย จํานวน 10 ชุด ๆ ละ

3,800 บาท รวมเป0นเงิน 38,000 บาท 

38,000.00 กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน2าที่ 92

7 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศบริหารทรัพยากร

บุคคลองค�การบริหารสbวน

จังหวัดสระบุรี

จัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศ

บริหารทรัพยากรบุคคลองค�การบริหาร

สbวนจังหวัดสระบุรี จํานวน 1 ระบบ

เป0นเงิน 500,000 บาท 

500,000.00 กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

กองการ

เจ2าหน2าที่

อบจ.สระบุรี

แผนเพิ่มเติม 

1/65

หน2า 67 ข2อ 1 

บัญชีครุภัณฑ�ฯ

 หน2า 68 ข2อ 1

งบประมาณ66

หน2าที่ 93

8 เครื่องคอมพิวเตอร� 

All In One 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� All In One 

สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง

34,000.00 กอง

ยุทธศาสตร�

และ

งบประมาณ   

กอง

ยุทธศาสตร�

และ

งบประมาณ 

  

งบประมาณ66

หน2าที่ 113
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

9 เครื่องสํารองไฟฟUา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟUา ขนาด 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง

5,000.00 กอง

ยุทธศาสตร�

และ

งบประมาณ

กอง

ยุทธศาสตร�

และ

งบประมาณ

งบประมาณ66

หน2าที่ 114

10 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�

และเครื่องคอมพิวเตอร�โน2ตบุZก

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร� และเครื่อคอมพิวเตอร�

โนZตบุZก แบบสิทธิการใช2งานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต2อง

ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด  

7,600.00 กอง

ยุทธศาสตร�

และ

งบประมาณ

กอง

ยุทธศาสตร�

และ

งบประมาณ

งบประมาณ66

หน2าที่ 115

11 เครื่องคอมพิวเตอร� 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 

สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไมbน2อยกวbา 19 นิ้ว) 

จํานวน 21 เครื่อง 

462,000.00 กองคลัง 

16 เครื่อง

กองพัสดุฯ

5 เครื่อง

กองคลัง

กองพัสดุฯ

งบประมาณ66

หน2าที่ 137
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

12 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� 

และเครื่องคอมพิวเตอร�โนZตบุZก

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร� และเครื่องคอม

พิวเตอร�โนZตบุZก แบบสิทธิการใช2งาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต2องตามกฎหมาย 

จํานวน 21 ชุด

79,800.00 กองคลัง 

16 เครื่อง

กองพัสดุฯ

5 เครื่อง

กองคลัง

กองพัสดุฯ

งบประมาณ66

หน2าที่ 138

13 เครื่องพิมพ� Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร2อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ� (Ink Tank 

Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction 

แบบฉีดหมึก พร2อมติดตั้งถังหมึกพิมพ�

 (Ink Tank Printer) จํานวน 10 เครื่อง 

75,000.00 กองคลัง

อบจ.สระบุรี

กองคลัง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน2าที่ 139

14 เครื่องพิมพ� Multifunction 

เลเซอร� หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction เลเซอร� 

หรือ LED สี จํานวน 6 เครื่อง

90,000.00 กองคลัง

อบจ.สระบุรี

กองคลัง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ66

หน2าที่ 141
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

15 เครื่องสํารองไฟฟUา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟUา ขนาด 800 VA 

จํานวน 16 เครื่อง 

40,000.00 กองคลัง

อบจ.สระบุรี

กองคลัง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน2าที่ 142

16 เครื่องคอมพิวเตอร�โน2ตบุZก 

สําหรับงานประมวลผล

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน2ตบุZก 

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

เป0นเงิน 22,000 บาท 

22,000.00 หนbวยตรวจ

สอบภายใน

อบจ.สระบุรี

หนbวยตรวจ

สอบภายใน

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน2าที่ 152

17 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�

 และเครื่องคอมพิวเตอร�

โน2ตบุZก

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร�และเครื่องคอมพิวเตอร�

โน2ตบุZก แบบสิทธิการใช2งานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต2อง

ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด 

เป0นเงิน 3,800 บาท 

3,800.00 หนbวยตรวจ

สอบภายใน

อบจ.สระบุรี

หนbวยตรวจ

สอบภายใน

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน2าที่ 153

รวม 17 โครงการ 1,725,200.00
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�

10.1 กลยุทธ�ส งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(2) แผนงานการศึกษา

ผด.02/1

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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ� 

ห องสมุด Smart Library  

ของโรงเรียนหรเทพ

 (รุ.งเรืองประชาสามัคคี)

ค.าดําเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ�

ห องสมุด Smart Library 

ของโรงเรียนหรเทพฯ 

3,292,300.00 กอง

การศึกษาฯ,

ร.ร.หรเทพฯ

กอง

การศึกษา

แผนฯ 66-70

หน า 591 

ข อ 68

บัญชีครุภัณฑ� 

หน า 754-766 

ข อ 1-26

งบประมาณ 66

หน าที่ 243

รวม 1 ครุภัณฑ� 3,292,300.00

พ.ศ.2566

หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได;ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท;องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�

10.1 กลยุทธ�ส งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(3) แผนงานสาธารณสุข

ผด.02/1

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 เครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED

 ขาวดํา ชนิด Network 

แบบที่ 1 (28 หน/า/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� 

หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

แบบที่ 1 (28 หน/า/นาที) 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท 

รวมเป;นเงิน 17,800 บาท

17,800.00 กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน/าที่ 275

2 เครื่องคอมพิวเตอร� 

All In One 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� All In One 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 17,000 บาท 

รวมเป;นเงิน 34,000 บาท 

34,000.00 กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน/าที่ 276

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได8ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท8องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 เครื่องคอมพิวเตอร�โน/ตบุIก 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน/ตบุIก 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 16,000 บาท 

รวมเป;นเงิน 32,000 บาท 

32,000.00 กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน/าที่ 278

4 เครื่องสํารองไฟฟLา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟLา 

ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 2,500 บาท 

รวมเป;นเงิน 5,000 บาท 

5,000.00 กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน/าที่ 279

5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร� 

และเครื่องคอมพิวเตอร�โน/ตบุIก

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร� และเครื่องคอมพิวเตอร�

โน/ตบุIก แบบสิทธิการใช/งานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต/อง

ตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด 

ชุดละ 3,800 บาท 

รวมเป;นเงิน 15,200 บาท 

15,200.00 กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

กอง

สาธารณสุข

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน/าที่ 280

รวม 5 ครุภัณฑ� 104,000.00
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10. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�

10.1 กลยุทธ�ส งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

(4) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ผด.02/1

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 เครื่องคอมพิวเตอร� 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร�

สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม%น&อยกว%า 19 นิ้ว)  

จํานวน 5 เครื่อง  

85,000.00 สํานักช%าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช%าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน&าที่ 380

2 เครื่องพิมพ� Multifunction 

เลเซอร� หรือ LED สี

จัดชื้อเครื่องพิมพ� Multifunction เลเซอร� 

หรือ LED สี  จํานวน 5 เครื่อง

75,000.00 สํานักช%าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช%าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน&าที่ 382

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได8ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท8องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565
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ผด.02/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

3 เครื่องสํารองไฟฟEา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA  

จํานวน 5 เครื่อง   

12,500.00 สํานักช%าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช%าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน&าที่ 383

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�

และเครื่องคอมพิวเตอร�โน&ตบุKก

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร�และเครื่องคอมพิวเตอร�

โนKตบุKก แบบสิทธิการใช&งานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต&องตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด  

19,000.00 สํานักช%าง

อบจ.สระบุรี

สํานักช%าง

อบจ.สระบุรี

งบประมาณ 66

หน&าที่ 384

รวม 4 ครุภัณฑ� 191,500.00
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11. ประเภทครุภัณฑ�อื่น

11.1 กลยุทธ�ส�งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

     (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ผด.02/1

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 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ

ปลอดมลพิษเพื่อกําจัดขยะ 

ของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ'งเรืองประชาสามัคคี)

จัดซื้อเตาเผาขยะปลอดมลพิษเพื่อกําจัด

ขยะของโรงเรียนหรเทพ 

(รุ'งเรืองประชาสามัคคี) 

150,000.00 กอง

การศึกษาฯ

ร.ร.หรเทพฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผนฯ 66-70

หน4า 709

ข4อ 1

บัญชีครุภัณฑ;

หน4า  769

ข4อ  4 

งบประมาณ 66

หน4าที่ 297

รวม 1 ครุภัณฑ� 150,000.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ได6ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท6องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ�
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2.5 บัญชีจํานวนวัสดุ (แบบ ผด.02/1)
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ประเภทวัสดุ กลยุทธ� แผนงาน
โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเป�นร�อยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเป�นร�อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน&วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

1. วัสดุงานบานงานครัว กลยุทธ�ส�งเสริมสนับสนุนดาน

การศึกษา

1) แผนงานการศึกษา 1 100.00 332,200.00 100.00 กองการศึกษา

ร.ร.หรเทพฯ

1 100.00 332,200.00         100.00รวม

บัญชีสรุปจํานวนวัสดุ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2566

องค�การบริหารส&วนจังหวัดสระบุรี แบบ ผด.01
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1. วัสดุงานบานงานครัว

1.1 กลยุทธ�ส�งเสริมสนับสนุนดานการศึกษา

     (1) แผนงานการศึกษา

ผด.02/1

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 อาหารเสริม(นม) เพื่อจ�ายเป�นค�าอาหารเสริม (นม) 

สําหรับนักเรียนโรงเรียน หรเทพฯ 

ระดับประถมวัย และประถมศึกษา

(จํานวน 332,200 บาท) 

332,200.00 กอง

การศึกษาฯ

ร.ร.หรเทพฯ

กอง

การศึกษาฯ

แผนฯ 66-70

หน4า 565 

ข4อ 21

งบประมาณ 66

หน4าที่ 198

รวม 1 วัสดุ 332,200.00

พ.ศ.2566
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนวัสดุสําหรับที่ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2566 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2565

ประเภทวัสดุ
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