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ส่วนที่ 1 

 



 

 

บทน า 
  

   แผนการด าเนนิงาน  หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  

   จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
    1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับ 
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
    2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    3. แผนการด าเนินงาน จะมีที่มาจาก 
     3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (รวมทั้งเงินอุดหนุน) 
     3. 2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการตาม 
โครงการพัฒนา 
     3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
ด าเนินกาเองโดยไม่ใช้งบประมาณ  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 แล้ว จึงได้น าโครงการ/กิจกรรมการ 
พัฒนามาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี   
    โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลพบุรี  ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์  11 แผนงาน 

 

 
                                                      ***************** 
 
 
 



 

 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

   ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม 
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
และของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจงหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด แล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

   ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2)   
    ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ 
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง 
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
   การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

   1. ใช้เป็นตัวชี้วัดก าหนดทิศทางและแนวทาง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ 
บริหารงานและด าเนินการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
   2. เป็นการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน และสามารถด าเนินการ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
   3. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลรวม จากหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  

                                                    ******************* 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

     ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  
แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 
โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ของ 

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของ 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ด าเนินงาน 

1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     

80 23.53 327,054,000 51.84 
  

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 75 22.06 323,904,000 51.33 กองช่าง  
   1.2 แผนงานการเกษตร 5 1.47 3,150,000 0.51  กองกิจฯ  , กองช่าง 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์ 
   วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

120 35.29 156,274,630 24.76 
  

    2.1 แผนงานการศึกษา 30 8.82 11,273,000 1.78 กองการศึกษาฯ  
    2.2 แผนงานสาธารณสุข 4 1.18 1,484,000 0.23 ส านักปลัด  

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 29 8.53 7,463,900 1.18 ส านักปลัดฯ 
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 0.59 870,000 0.14  กองช่าง 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18 5.29 91,618,400 14.52 ส านักปลัดฯ กองกิจฯ , กอง

ช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 37 10.88 43,565,330 6.90 ส านักปลัดฯ ,กองกิจ,  
กองการศึกษาฯ 



 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 
โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ของ 

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของ 

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ด าเนินงาน 

3. เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 140 41.18 
            

147,671,370  
23.40 

  

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 130 38.25 
            

109,226,200  
17.31 

ส านักปลัดฯ , กองกิจฯ,  
กองแผนฯ,กองคลัง,กองช่าง 
หน่วยตรวจสอบ 

   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 0.88 170,000 0.03 ส านักปลัด ,กองแผนฯ    ,  
กองช่าง  

   3.3 แผนงานงบกลาง 

7 2.05 
              

38,275,170  
6.06 

  ส านักปลัดฯ , กองกิจฯ,  
กองแผนฯ กองคลัง , กอง
ช่างกองการศึกษาฯ 

รวมทั้งสิ้น 340 100 631,000,000 100   
 โครงการที่ไม่รวมตามยุทธศาสตร์และแผนงาน           

เงินบริจาค  2 8.00 200,000 2.23 ส านักปลัดฯ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6 24.00 
               

1,138,500  
25.40 ส านักปลัดฯ  

รายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง 17 68.00 3,243,000 72.37 ส านักปลัดฯ  
                               รวมทั้งสิ้น 25 100 4,581,500 100   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชวีิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป็นโครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

(61-64) หลัก
1 หน้า 215 ส่งเสริมความรู้การดูแล จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 200,000 อ.ล าสนธิ ส านักปลัดฯ

โครงการที ่1 สุขภาพในชุมชน ทัว่ไป

2 หน้า 215 ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 200,000 สถานศึกษา ส านักปลัดฯ
 โครงการที ่2 นักศึกษาในสถานศึกษา ในเขต 

อ.เมืองลพบุรี

3 หน้า 216 รณรงค์ป้องกันการแพร่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 1,000,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
 โครงการที ่3 ระบาดของโรคติดต่อ ในการป้องกันการแพร่ระบาด

และโรคอุบัติใหม่ แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชน

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

4 หน้า  217 พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดหาวัสดุส าหรับการประกอบ 120,000 สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  1 ผู้สูงอายุในสถาน อาหารเคร่ืองนุ่งห่ม  และส่ิงของ สงเคราะห์ฯ

สงเคราะห์ฯ เคร่ืองใช้ทีจ่ าเป็นแก่ผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์ฯ จ านวน 120 คน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   แบบ ผด. 02



 

 

 
 
 

2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

(61-64) หลัก

5  หน้า 224 จัดอบรมเด็ก และ จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 300,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการที ่2 เยาวชนรุ่นใหม่ เยาวชน

ต้านภัยยาเสพติด

6 หน้า 225 แก้ไขปัญหาความรุนแรง จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 300,000 จ.ลพบุรี
โครงการที ่3 เด็กและสตรี และสตรี

7 หน้า 225 ขับเคล่ือนปรัชญา จัดอบรมประชาชนทัว่ไปในเขต 400,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการที ่4 เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลพบุรี  จ านวน  80  คน และแหล่งเรียน

รู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

8 หน้า 226 ส่งเสริมแนวทางการ จัดอบรมให้แก่นักเรียน  100,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการที ่5 ประกอบอาชีพแก่ นักศึกษาทีจ่ะจบการศึกษา 

นักเรียนนักศึกษา จ านวน 100 คน
ในจังหวัดลพบุรี

9 หน้า 227 ส่งเสริมอาชีพ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 200,000 อ.โคกส าโรง ส านักปลัดฯ
 โครงการที ่6 หรือประชาชนทัว่ไป จ.ลพบุรี

2

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

10 หน้า 227 ส่งเสริมอาชีพสตรีและ จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ 200,000 อ.พัฒนานิคม ส านักปลัดฯ
 โครงการที ่7 กลุ่มสตรี ให้แก่สตรี และกลุ่มสตรี จ.ลพบุรี

11 หน้า 228 องค์การบริหารส่วน ออกหน่วยพบประชาชนเพือ่ 200,000 อ.สระโบสถ์ ส านักปลัดฯ
 โครงการที ่8 จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์บทบาทและอ านาจ อ.ท่าหลวง

พบประชาชน หน้าทีข่อง อบจ.ลพบุรี  โดยมี หรืออ าเภออื่น
ประชาชนเข้าร่วม จ านวน 300 ราย ตามความ

เหมาะสม

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

12 หน้า  235 งานแผ่นดินสมเด็จ จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ- 8,200,000     พระนารายณ์ ส านักปลัดฯ
โครงการ  1 พระนารายณ์มหาราช นารายณ์มหาราชโดยมีประชาชน ราชนิเวศน์

นักท่องเทีย่ว ทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 
จ านวน  300,000  ราย

ที่
โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.6 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

3

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

13 หน้า  236 ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จัดอบรมเด็ก เยาวชน และ 200,000        อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ  2 ท้องถิ่น ประชาชน   จ านวน  100  ราย และสถานที่

ท่องเทีย่ว
ใน จ.ลพบุรี

14 หน้า  236 เทีย่วชมวัง  ฟังดนตรี   จัดงานเทีย่วชมวัง ฟังดนตรี 600,000        พระนารายณ์ ส านักปลัดฯ
โครงการ  3 เมืองพระนารายณ์ เมืองพระนารายณ์โดยมี ราชนิเวศน์

นักท่องเทีย่วในจังหวัดลพบุรี 
และจังหวัดใกล้เคียง 
จ านวน  1,000  ราย

15 หน้า  236 การจัดท าส่ือประชา- จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การ 100,000        อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ  4 สัมพันธ์การท่องเทีย่ว ท่องเทีย่วของจังหวัดลพบุรี

จ านวน  300  แผ่น 

16 หน้า  237 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ  จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนงานพิธี 2,500,000     อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ  5 งานพิธี  รัฐพิธี    รัฐพิธีต่าง ๆ  จ านวน  12  คร้ัง ศาลากลาง

ศาสนพิธี งานประเพณี  จ.ลพบุรี
ต่าง ๆ และการรับเสด็จ อ.เมือง

ทม.ลพบุรี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ

4

ที่



 

 

 
 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

17 หน้า  238 จัดกิจกรรมวันส าคัญของ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธี  60,000         สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  6 ชาติ กิจกรรมทางศาสนา ศาสนพิธีและประเพณีต่าง ๆ สงเคราะห์ฯ

และวัฒนธรรมประเพณี ในสถานสงเคราะห์ฯและในชุมชน  และวัดป่า
ส าหรับผู้สูงอายุในสถาน จ านวน 21  คร้ัง ต่อปี หวาย (เก่า)
สงเคราะห์ฯและในชุมชน

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เสริมสร้างการเมอืงการบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

18 หน้า  246 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมรณรงค์และท าส่ือ 100,000 จ. ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ  1 ปัญหาการค้ามนุษย์ ประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันไม่ตก 

เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

19 หน้า  247 ส ารวจความพึงพอใจ จ้างสถาบันการศึกษาลงพืน้ที่ 100,000        พืน้ทีใ่นความ ส านักปลัดฯ
โครงการ  2 ของ อบจ.ลพบุรี จัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ รับผิดชอบ

ลพบุรี จ านวนงานบริการละ 700  คน ของ อบจ.
 ไม่น้อยกว่า  2,800  คน  ลพบุรี
จ านวน 4 งาน บริการ /กิจกรรม

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
5



 

 

 
 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

20 หน้า  247 จัดหาวัสดุการเกษตร จัดหาวัสดุการเกษตร 100,000        สน.อบจ.ลพบุรี
โครงการ  4  จ านวน  2  คร้ัง สถานสงเคราะห์ฯ

สถานีขนส่งฯ

21 หน้า  248 จัดท าวารสารประชา จัดพิมพ์วารสารองค์การบริหาร 750,000        อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ  5 สัมพันธ์การด าเนินงาน ส่วนจังหวัดลพบุรี  จ านวน  

ของ อบจ.ลพบุรี 9,000  เล่ม และรายงานผล
การด าเนินงานตามนโยบายนายกฯ  
จ านวน  300  เล่ม

22 หน้า  248 ส่งเสริมจริยธรรม จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ 940,000        อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ  6 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าคณะผู้บริหารข้าราชการ  และดูงาน

และพนักงานจ้างของ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง นอกสถานที่
อบจ.ลพบุรี จ านวน  239  ราย ตามมติ

ทีป่ระชุมฯ

23 หน้า  250 เพิม่ประสิทธิภาพ จัดอบรมบุคลากรขององค์กร 150,000        อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ  7 ด้านการเงินการคลัง ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้กับอปท. จ านวน  126  ราย

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
6



 

  

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

24 หน้า  250
โครงการ  8

พัฒนาระบบเครือข่าย
การส่ือสารและ
โทรคมนาคม

จัดให้มีระบบในการให้ข้อมูล
จ านวน 12 เดือน 
 - ค่าเช่าสัญญาณเคเบิล้ทีวี

150,000        อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

 - ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 - ค่าจ้างบริการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซค์

25 หน้า  251 อบรมเพือ่ป้องกันและ อบรมเพือ่ป้องกันและ 100,000        อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ  9 ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริตในองค์กร

ในองค์กร

26 หน้า 322 ค่าครุภัณฑ์ จัดหาเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ 180,000        อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการ 16 ดิจิตอล ความละเอียด  

400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
จ านวน  1  เคร่ือง

17,450,000   

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รวม  26 โครงการ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชวีิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป็นโครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

(61-64) หลัก
1 หน้า  217 พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดหาวัสดุส าหรับการประกอบ 2,980,000 สถาน ส านักปลัดฯ

โครงการ  1 ผู้สูงอายุในสถาน อาหารเคร่ืองนุ่งห่ม  และส่ิงของ สงเคราะห์ฯ
สงเคราะห์ฯ เคร่ืองใช้ทีจ่ าเป็นแก่ผู้สูงอายุใน

สถานสงเคราะห์ฯ 
จ านวน 120 คน

2 หน้า  217 ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ออกหน่วยศูนย์บริการผู้สูงอายุ 100,000      อปท.ต่าง ๆ ส านักปลัดฯ
โครงการ  2 เคล่ือนทีเ่ชิงรุก เคล่ือนที ่ 12  คร้ัง/ปี หน่วยงาน/

องค์กรทีดู่แล
ผู้สูงอายุ และ
ชมรมผู้สูงอายุ
ใน จ.ลพบุรี

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

8

เงินอุดหนุนทัว่ไป
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แบบ ผด. 02



 

 

 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

3 หน้า  218 ศูนย์บริการสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพเบือ้งต้น 200,000      สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  3 ผู้สูงอายุ จ านวน  3,120  ราย สงเคราะห์ฯ

4 หน้า  218 พัฒนาระบบการดูแล ให้บริการด้านสุขภาพเบือ้งต้นใน 40,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  4 ผู้สูงอายุระยะยาว กลุ่มติดบ้านติดเตียงอย่างเป็นระบบ สงเคราะห์ฯ

(Long  Term  Care) และต่อเนื่อง จ านวน  40  คน

5 หน้า  219 ให้ความรู้ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ  25,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  5 แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล จ านวน 8  คร้ัง สงเคราะห์ฯ

ผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์ฯ

6 หน้า  219 ตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจสุขภาพประจ าปี ผู้สูงอายุใน 90,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  6 ผู้สูงอายุในสถาน สถานสงเคราะห์ฯ สงเคราะห์ฯ

สงเคราะห์ฯ จ านวน  120  ราย

7 หน้า  220 จัดกิจกรรมนันทนาการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ 150,000      สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  7 ประจ าสัปดาห์ กิจกรรมผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ สงเคราะห์ฯ

มินิวอล์คแรลล่ี  ส าหรับและในชุมชน  จ านวน  46  คร้ัง
ผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์ฯ และใน
ชุมชน

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
9



 

 

 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

8 หน้า  220 อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ 10,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  8 และวิธีการดูแลผู้สูงอายเุยาวชนในจังหวัดลพบุรี  สงเคราะห์ฯ

ให้แก่เด็กและเยาวชน จ านวน 500  คน

9 หน้า  221 ครัวมาตรฐานอาหาร จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล 50,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  9 ปลอดภัย อาหาร  จ านวน  50  คน สงเคราะห์ฯ

10 หน้า  221 อบรมส่งเสริมอาชีพ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพในสถาน 20,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  10 ผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์ฯ  จ านวน  1  คร้ัง สงเคราะห์ฯ

สงเคราะห์ฯ และ ผู้สูงอายุทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม
ในชุมชน ส่งเสริมอาชีพ  จ านวน  30  ราย

11 หน้า  222 ศึกษาโปรแกรมป้องกัน จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและ 50,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  13 สมองเส่ือมของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  พร้อมทัง้ปรับ สงเคราะห์ฯ

ในสถานสงเคราะห์ฯ พฤติกรรมสุขภาพ  จ านวน 30 คน

12 หน้า  222 อบรมเสริมสร้างความสุขจัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุในสถาน 50,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ  14 จากการประพฤติธรรม สงเคราะห์  พร้อมศึกษาดูงานหลัง สงเคราะห์ฯ

ส าหรับผู้สูงอายุในสถานการอบรม  จ านวน  1  คร้ัง  
สงเคราะห์ฯ ผู้เข้าร่วม จ านวน  50  คน
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ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

  

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
(61-64) หลัก

หน้า 321 จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  23700 สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ 10 หรือชนิด  LED ขาวด า สงเคราะห์ฯ

 ชนิด  Network  แบบที ่1 (27 หน้า/นาท)ี
จ านวน  3  เคร่ือง

2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

13 หน้าที ่224 ค่าตอบแทน ค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัคร 86558400 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการที ่1 ผู้ปฏิบัติราชการ สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านตาม

อันเป็นประโยชน์ โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
แก่ อปท. สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก

2.6 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
14 หน้า  238 จัดกิจกรรมวันส าคัญ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธี  140,000      สถาน ส านักปลัดฯ

โครงการ  6 ของชาติ  กิจกรรม ศาสนพิธีและประเพณีต่าง ๆ  สงเคราะห์ฯ
ทางศาสนาและ ในสถานสงเคราะห์ฯ และใน 
วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน  จ านวน 21  คร้ังต่อปี
ส าหรับผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์ฯ
และในชุมชน

91,172,300 
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รวม 14 โครงการ 

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชวีิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป็นโครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

(61-64) หลัก
1 หน้า  221 ก่อสร้างแนวกันตล่ิงทรุด จ้างเหมาะก่อสร้างแนวกันตล่ิง 4,455,000 สถาน ส านักปลัดฯ

โครงการ  11 และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทรุด รอบสระน้ า ขนาด 45×75 สงเคราะห์ฯ
รอบสระน้ าภายใน เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานสงเคราะห์ฯ รอบสระน้ าภายในสถานสงเคราะห์ฯ

 รวม  1 โครงการ 4,455,000

แบบ ผด. 02
12

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชวีิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป็นโครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

(61-64) หลัก
1 หน้า  217 ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ออกหน่วยศูนย์บริการผู้สูงอายุ 100,000 อปท.ต่างๆ ส านักปลัดฯ

โครงการ  2 เคล่ือนทีเ่ชิงรุก เคล่ือนที ่12 คร้ัง/ปี หน่วยงาน/
องค์กรทีดู่แล
ผู้สูงอายุและ
ชมรมผู้สูงอายุ
ใน จ.ลพบุรี

 รวม  1  โครงการ 100,000

แบบ ผด. 02
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เงินบริจาค

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เสริมสร้างการเมอืงการบริหารจัดการองค์กรทีด่ี
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป็นโครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

(61-64) หลัก
1 หน้า  256 รณรงค์ป้องกันและ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลด 100,000  อ.โคกส าโรง ส านักปลัดฯ

โครงการ  1 ลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ  จ านวน  5  กิจกรรม อ.ชัยบาดาล
ทางถนน จ.ลพบุรี

14
แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ  กิจการสถานีขนส่ง



 

 

 

   2.2 แผนงานสาธารณสุข 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 เงินเดือน(ประจ า) เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ 84,000           อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

2 เงินเดือน เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ 30,000           สถาน ส านักปลัดฯ
(ผ่ายประจ า) ของผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ฯ สงเคราะห์ฯ

3  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 50,000           สถาน ส านักปลัดฯ
ราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า สงเคราะห์ฯ
และพนักงานจ้างสถานสงเคราะห์ฯ

4  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ  เพือ่ให้ได้มาซ่ึงวัสดุ 19,000           สถาน ส านักปลัดฯ
ส่ิงของหรือแรงงานในการด าเนินงานของ สงเคราะห์ฯ
สถานสงเคราะห์ฯ

5 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 21,000           สถาน ส านักปลัดฯ
บริเวณสถานสงเคราะห์ฯ สงเคราะห์ฯ

ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนา พัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงานทีไ่มอ่ยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แตต่ั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561
15

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์



 

 

 
 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างการเมอืงการบริหารจัดการองค์กรทีด่ี
    3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

6 เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 17,245,000     อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
(ฝ่ายประจ า)

7 เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 729,600         อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

8 เงินประจ าต าแหน่ง 495,600         อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

9 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,430,000       อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

10 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 13,500           อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

11 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,600,000       อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

12 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 630,000         อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

13   ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 5,500,000       อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
อันมีลักษณะ  เป็นเงินรางวัลประจ าปีให้แก่
ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างประจ า
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
รายการที่

พ.ศ. 2560
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

14 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทน24,000    อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ประเภทอื่นทีเ่กี่ยวกับการสอบ, ค่าตอบแทน
สมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง,ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่

15 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ350,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

16 ค่าเช่าบ้าน 320,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

17 ค่าใช้สอย

ค่าจ้าง
เหมา
บริการ
เพือ่ให้
ได้มาซ่ึงวัสดุ

###### อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ส่ิงของหรือแรงงานในการด าเนินกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

18

ค่าบอกรับ
วารสาร  
หนังสือพิม
พ์รายวัน

200,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

วารสารท้องถิ่น  วารสารอื่น ๆ

17

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

  

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

19

ค่าฤชา  
ธรรมเนียม
  ค่าขึ้น
ศาล  
ค่าใช้จ่าย

100,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ในการด าเนินคดีต่าง ๆ

20

ค่าแผ่นพับ
  เอกสาร
หรือโดย
วิธีการอื่น ๆ

100,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

เพือ่เผยแพร่กิจกรรมส าคัญทีจ่ังหวัดลพบุรี

21

ค่าใช้จ่าย
ในการ
ประกันภัย
รถราชการ
ของ

100,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด,  ค่ากรมธรรม์
ประกันภัยและค่าด าเนินการในการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย  (ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า)  ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

22 ค่าติดต้ังประปา

ค่าวางท่อ
ประปา
ภายนอก
สถานที่
ราชการ

200,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ใช้บริการน้ าประปา  รวมถึงค่าติดต้ังมาตร
วัดน้ าและอุปกรณ์ประปา  ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา

18

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

23

ค่าจ้าง
เหมาเดิน
ท่อประปา
และติดต้ัง
อุปกรณ์

100,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

ประปาเพิม่เติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปาการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์

24 รายจ่ายเกี่ยวกับ

ค่ารับรอง
ในการ
ต้อนรับ
บุคคลหรือ
คณะ

600,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

การรับรองและบุคคลทีม่านิเทศงาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชม
พิธีการ หรือทัศนศึกษาดูงาน  

25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ###### อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยก าหนด

26 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ800,000  อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  นอกเหนือ
จากการด าเนินโครงการปกติ  ตามทีร่ะเบียบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด

27 จัดหาพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  พวงมาลา10,000    อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ของขวัญ  ของรางวัล  หรือถ้วยรางวัล
ส าหรับจัดกิจกรรมใด ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ประชาชนและท้องถิ่น  ฯลฯ

19

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 
 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

28 ส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย100,000      อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
กรณีรถขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก่อให้เกิดความเสียหาย

29 ค่าสินไหมทดแทน  กรณีเจ้าหน้าที่100,000      อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก

30 ค่าบ ารุงรักษาบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 400,000      อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
และซ่อมแซมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

31 ค่าวัสดุ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ3,000         อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

32 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว300,000      อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

33 จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  317,000      อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

34 จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  7,500         อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
    3.3  แผนงานงบกลาง

35 เงินสมทบกองทุนเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง300,000      อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ

36 รายจ่ายตามข้อค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยทีย่ากไร้1,000,000    จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ผูกพัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

42,179,200 

20

รวม 36 โครงการ

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 450,000       สถาน ส านักปลัดฯ
ราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า สงเคราะห์ฯ
และพนักงานจ้างสถานสงเคราะห์ฯ

2 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ  เพือ่ให้ได้มาซ่ึงวัสดุ 310,000       สถาน ส านักปลัดฯ
ส่ิงของหรือแรงงานในการด าเนินงานของ สงเคราะห์ฯ
สถานสงเคราะห์ฯ

3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 450,000       สถาน ส านักปลัดฯ
บริเวณสถานสงเคราะห์ฯ สงเคราะห์ฯ

4 การเดินทางไปราชการต่าง ๆ  และการ 100,000       สถาน ส านักปลัดฯ
เพิม่ศักยภาพทางการศึกษาของบุคลากร สงเคราะห์ฯ
ในองค์กร  การอบรม  ประชุมสัมมนา
บุคลากรของสถานสงเคราะห์ฯ

รายการ
พ.ศ. 2560

       2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. 2561

 2. ยุทธศาสตร์พัฒนา พัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงานทีไ่มอ่ยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แตต่ั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561
เงินอุดหนุนทัว่ไป  ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  และสถานีขนส่งอ าเภอโคกส าโรงและล านารายณ์

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

21

ที่



 

 

 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

5 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000        สถาน ส านักปลัดฯ
และทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหารส่วน สงเคราะห์ฯ
จังหวัด 

6 ค่าวัสดุ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  150,000       สถาน ส านักปลัดฯ
สงเคราะห์ฯ

7 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  500,000       สถาน ส านักปลัดฯ
สงเคราะห์ฯ

8 ค่าน้ าประปา  500,000       สถาน ส านักปลัดฯ
สงเคราะห์ฯ

9 ค่าบริการโทรศัพท์  20,000        สถาน ส านักปลัดฯ
สงเคราะห์ฯ

10 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับ  20,000        สถาน ส านักปลัดฯ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต สงเคราะห์ฯ

พ.ศ. 2561
22

พ.ศ. 2560
ที่ รายการ



 

 

 
 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนา  เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรทีดี่
     3.3 แผนงานงบกลาง

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

11 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย 1,030,000    สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
เฉพาะการ  กิจการสถานีขนส่ง อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

3,580,000   

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

23

รวม 11  โครงการ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  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 รายจ่ายประจ า ค่าจ้างเหมาฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ 100,000        สถาน ส านักปลัดฯ

สงเคราะหฯ์

รวม 1 โครงการ 100,000

ที่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาสี่ป ี พ.ศ. 2561 - 2564  แต่ตั้งเปน็งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2561

เงนิบรจิาค  ของสถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบรุี

ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

รายการ



 

 

 
 
 

แบบ  ผด. 02

เปน็โครงการ

ทีอ่ยู่ใน
แผนพัฒนาสี่ปี  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

(61-64)

1  หน้า 320  ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ 37,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ 1 ส านักงาน แยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน สงเคราะห์

(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

2  หน้า 321 ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 80,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ 8 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่ สงเคราะห์

น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 5 เคร่ืองๆ 
ละ 16,000.- บาท 

3  หน้า 321 ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 36,500        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ 10 คอมพิวเตอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network  สงเคราะห์

แบบที ่1 จ านวน 5 เคร่ือง ๆ 
ละ 7,300.-บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบหลัก

25
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



 

 

 

เปน็โครงการ

ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

(61-64)

4  หน้า 321 ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 75,000        สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ 11 และเผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 สงเคราะห์

พิกเซล ขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว 
จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 15,000.- บาท

5 หน้า 322 ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก 910,000       สถาน ส านักปลัดฯ
โครงการ 12 วิทยาศาสตร์ จ านวน 35 เตียง ๆ ละ 26,000.-บาท สงเคราะห์

หรือการแพทย์

1,138,500    

พ.ศ. 2560

ที่

26

รวม 5 โครงการ 

พ.ศ. 2561

โครงการ
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบหลัก



 

 

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

1 เงินเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,225,000  สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
(ฝ่ายประจ า) อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

2 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 150,000     สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

3 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 480,000     สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
นอกเวลาราชการ อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

4 ค่าใช้สอย จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการ 623,870     สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
จัดเก็บรายได้ อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

แผนการด าเนินงานทีไ่มอ่ยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แตต่ั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ  กิจการสถานีขนส่ง
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ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 
 
 
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

5 ค่าบ ารุงรักษา บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
และซ่อมแซม และทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหาร อ.โคกส าโรง

ส่วนจังหวัด และล านารายณ์

6 ค่าวัสดุ จัดหาวัสดุส านักงาน  30,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

7 จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  10,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

8 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  20,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

9 จัดหาวัสดุก่อสร้าง  10,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

10 จัดหาวัสดุการเกษตร  10,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

11 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  20,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

12 ค่าสาธารณูปโภค ค่ากระแสไฟฟ้า 300,000     สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

13 ค่าน้ าประปา  120,000     สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

14 ค่าบริการโทรศัพท์  17,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

15 ค่าทีดิ่น บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซม 20,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง อาคาร อ.โคกส าโรง

และล านารายณ์

16 งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 70,000      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานทีส่ถานี อ.โคกส าโรง
ขนส่งฯอ าเภอโคกส าโรง  และล านารายณ์
และสถานีขนส่งผู้โดยสารล านารายณ์

17 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 22,130      สถานีขนส่งฯ ส านักปลัดฯ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) อ.โคกส าโรง
 ในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้  และล านารายณ์

3,143,000  รวม  17 รายการ
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ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองกิจการสภาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

1 หน้า  210 ส่งเสริมการท า จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ 300,000 พิจารณา กองกิจการสภา
โครงการ  1 เกษตรแบบยั่งยืน ส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน ตามความ

เพือ่ให้เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการ เหมาะสม
ท าเกษตรแบบยั่งยืนบนพืน้ฐาน
ของการพึง่ตนเอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

     2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เป็นโครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ

 (61-64) หลัก
2 หน้า  228 ส่งเสริมอาชีพ จัดฝึกอบรมเพือ่เพิม่พูนทักษะฝีมือ 100,000 พิจารณา กองกิจการสภา

โครงการ  9 พัฒนาศักยภาพการผลิต แก่ผู้ ตามความ

ประกอบการสินค้า OTOP เหมาะสม

31
แบบ  ผด.  02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
กองกิจการสภาฯ

    1.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาดา้นการเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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



 

 

 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

3 หน้า  229 เสริมสร้างความ จัดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างความ 130,000 พิจารณา กองกิจการสภา

โครงการ  10 เข้มแข็งสถาบัน เข้มแข็งสถาบันครอบครัว ในการ ตามความ

ครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เหมาะสม

และสมาชิกในครอบครัวได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 

และสร้างความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว

4 หน้า  229 ส่งเสริมกระบวน 1. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ตามแนว 600,000 พิจารณา กองกิจการสภา

โครงการ  11 การเรียนรู้ตาม พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ตามความ

แนวพระราชด าริ- 2. ด าเนินการปรับปรุงหรือเพิม่ เหมาะสม

เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

3. จัดอบรมเพือ่ส่งเสริมให้มีความ

เข้าใจถึงการพึง่ตนเองตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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



 

 

 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

5 หน้า  230 สร้างจิตส านึก จัดฝึกอบรม เพือ่ให้เยาวชน 400,000 พิจารณา กองกิจการสภา

โครงการ  12 พลเมือง ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน ตามความ

บทบาทหน้าทีข่องตนเองในการมี เหมาะสม

ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นเพือ่สร้าง

จิตส านึกทางการเมืองโดยส่งเสริม

ให้เยาวชน และประชาชนใช้สิทธิ

โดยสุจริต

6 หน้า  231 ส่งเสริมสิทธิภาค จัดฝึกอบรมเพือ่ให้ประชาชน 200,000 พิจารณา กองกิจการสภา

โครงการ 14 ประชาชน เยาวชนเข้าใจบทบาท สิทธิหน้าที่ ตามความ

ของตนเองในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เหมาะสม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย และตระหนัก

ถึงการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

ต่างๆ

33
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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



 

 

 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

7 หน้า  232 อบรมเครือข่าย จัดสร้างเครือข่ายสมัชชาภาค 100,000 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภา

โครงการ  15 สมัชชาภาค ประชาชนขององค์การบริหารส่วน

ประชาชนของ จังหวัดลพบุรีในการสนับสนุนและ

องค์การบริหาร ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนจังหวัดลพบุรี ส่วนร่วมในการท างานของ อบจ.ลพบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

     2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป็นโครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ

 (61-64) หลัก
8 หน้า  239 อบรมเคร่ืองข่าย อบรมเพือ่ให้เกิดเครือข่ายความ 200,000 พิจารณา กองกิจการสภา

โครงการ  8 แหล่งท่องเทีย่ว ร่วมมือภาคประชาชนในการเข้ามา ตามความ

เชิงนิเวศน์ลุ่มแม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง เหมาะสม

น้ าป่าสัก ท่องเทีย่ว

34

ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

     3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
เป็นโครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ

 (61-64) หลัก
9 หน้า  252 ส่งเสริมประชา 1) จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา 16,900,000 พิจารณา กองกิจการสภา

โครงการ  10 ธิปไตยและจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ ตามความ
เลือกต้ัง เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน เหมาะสม

จังหวัดแทนต าแหน่งว่าง
2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่นการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดหรือเลือกต้ังนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แทนต าแหน่งว่าง

10 หน้า  253 ส่งเสริมคุณธรรม จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ให้ 300,000 พิจารณา กองกิจการสภา

โครงการ  11 จริยธรรม คณะผู้บริหาร ทีป่รึกษา เลขานุการ ตามความ

สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ เหมาะสม

ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.ลพบุรี

 มีความรู้เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม

รวม 10    โครงการ 19,230,000

35

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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



 

 

 
 

หน่วยงาน
รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ รับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก
1  เงินเดือน เงินเดือนนายก/รองนายก 1,400,000 อบจ.ลพบุรี กอง
กจิการสภาฯ

(ฝ่ายการเมือง)

2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/ 300,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

รองนายก  

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  300,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

4 เงินเดือนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายก 967,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.   7,265,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

6 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 4,400,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

7 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน  100,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

8 เงินประจ าต าแหน่ง  122,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

36
แผนการด าเนินงานทีไ่มอ่ยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แตต่ั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.  2561

ของกองกิจการสภาฯ

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เสริมสร้างการเมอืงการบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

ก.พ. ม.ีค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เม.ย. พ.ค.



 

 

 
 

หน่วยงาน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ รับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

9 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 800,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

10 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

11 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุมของสมาชิกสภา อบจ.  100,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

12 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 100,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

ราชการ 

13 ค่าเช่าบ้าน 90,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

14 ค่าใช้สอย ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ , 200,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มา ค่าเย็บเล่มหนังสือ , เข้ปกหนังสือ 

ซ่ึงบริการ  และเอกสารต่างๆ

15 รายจ่ายเกี่ยวกับการ ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา- 100,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

รับรอง  และพิธีการ ท้องถิ่น
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เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. ม.ิย.
ที่ รายการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ก.ค.



 

 

 
 

หน่วยงาน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ รับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  

17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผู้บริหาร 300,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

18 ค่าบ ารุงรักษา และ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

ซ่อมแซม และทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

19 ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 350,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภา

20 เงินสมทบกองทุน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 40,000 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภา

รวม  20    รายการ 17,564,000
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ที่ รายการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

     3.3  แผนงานงบกลาง

ก.ค. ส.ค. ก.ย.



 

 

 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

1 หน้าที ่254 โครงการเพิม่เติม/ 1. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 200,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

โครงการที ่12 เปล่ียนแปลงแผน ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ

พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

ของอบจ.ลพบุรี ระดับจังหวัด

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

2 เพิม่เติมและ เงินอุดหนุนองค์กร เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน 120,000 อบต.ท่าแค กองแผนฯ

เปล่ียนแปลง ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล

(ฉบับที ่ 1) ท่าแค  ส าหรับด าเนินโครงการ

หน้าที ่ 8 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร

โครงการที ่ 1 จัดการระบบป้องกันน้ าท่วม
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ส.ค. ก.ย.

     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ส.ค.

ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

     3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เสริมสร้างการเมอืงการบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

แบบ  ผด.  02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

กองแผนและงบประมาณ



 

 

 
 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

(สถานีสูบน้ าถนนใหญ)่ เป็น

ศูนย์กลางในการด าเนินการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

เกี่ยวกับสถานีสูบน้ าถนนใหญ่

เช่น  ค่าบ ารุงรักษา  

ค่ากระแสไฟฟ้า เพือ่ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยในบริเวณพืน้ที่

ทม.เขาสามยอด ทต.เขาพระงาม

ทต.ถนนใหญ่ และอบต.ท่าแค 

และช่วยระบายน้ าทีไ่หลมาจาก

กองบิน 2 ตามเส้นทางน้ ามายัง

คลองเลียบคลองชัยนาท ป่าสัก

บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

รวม  2  โครงการ 320,000
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ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก
1 เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 5,700,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

2 (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 200,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

3 เงินประจ าต าแหน่ง 122,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 300,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

5 เงินเพิม่ต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 30,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  500,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

7 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 100,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

8 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 200,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

9 ค่าเช่าบ้าน 42,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

10 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก 200,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

     3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด
ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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ก.ค. ส.ค.

แผนการด าเนินงานทีไ่มอ่ยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แตต่ั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.  2561

ของกองแผนและงบประมาณ

ที่ รายการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



 

 

 
 
 
 
 

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
รายละเอียด (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก
11 รายจ่ายเกี่ยวกับ ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ 150,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

การรับรองและ หรือคณะอนุกรรมการ และการประชุมระหว่าง
พิธีการ องค์กรปกครองท้องถิ่น

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

13 ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

     3.3  แผนงานงบกลาง

14 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 22,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

15 ส ารองจ่าย จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ 23,622,851 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นส่วนรวมเท่านั้น  ซ่ึงเป็นอ านาจของนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติ

      รวม 15 โครงการ 31,388,851
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ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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



 

 

 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

1 หน้า  254 พัฒนาระบบการ พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง 50,000 จังหวัดลพบุรี กองคลัง

โครงการ  13 บริหารงานคลัง ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรม-

เนียมบ ารุง อบจ.

รวม 1   โครงการ 50,000
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เสริมสร้างการเมอืง  การบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

     3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แบบ  ผด.  02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

กองคลัง  

ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.



 

 

 
 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างการเมอืง การบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

หน่วยงาน
รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ รับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

1 เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 10,313,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

2 (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน 332,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

3 เงินประจ าต าแหน่ง 140,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

4 ค่าตอบแทนพนักงงานจ้าง 446,000     อบจ.ลพบุรี กองคลัง

5 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 78,000       อบจ.ลพบุรี กองคลัง

6 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 100,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 500,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

8 ค่าเช่าบ้าน 160,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

9 เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,000,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง
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ม.ีค.ก.พ. ก.ค.ม.ิย.พ.ค.

ของกองคลัง

แผนการด าเนินงานทีไ่มอ่ยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แตต่ั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.  2561

เม.ย.

     3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ย.ต.ค.

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
รายการที่

ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.



 

 

 
 

หน่วยงาน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ รับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

10 ค่าใช้สอย ค่าจา้งเหมาบริการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงวัสดุ ส่ิงของหรือแรงงาน 300,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

11 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น 50,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

12 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพยสิ์นอื่น 100,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

13 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 2,550,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

14 ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล 150,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

15 ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

16 ค่าบริการไปรษณีย์ 500,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

17 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 300,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

18 ค่าวัสดุ จัดหาวัสดุส านักงาน 2,200,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 101,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

20 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

45

ก.ย.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
ที่ รายการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.



 

 

 
 

หน่วยงาน
รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ รับผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

21 ค่าครุภัณฑ์ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  2   เคร่ือง 60,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

22 จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี 68,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

จ านวน 4 เคร่ือง

23 ค่าช าระหนี้เงินต้น ค่าช าระหนี้เงินต้น เงินกู้ กสอ. งวดที ่7 3,064,600   อบจ.ลพบุรี กองคลัง

24 เงินสมทบกองทุน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง 24,000       อบจ.ลพบุรี กองคลัง

25 รายจ่ายตาม เงินค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 491,719     อบจ.ลพบุรี กองคลัง

ข้อผูกพัน แห่งประเทศไทย

26 เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยพิเศษสามเดือน (ค่าท าศพ) 300,000     อบจ.ลพบุรี กองคลัง

27 เงินสมทบ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 4,900,000   อบจ.ลพบุรี กองคลัง

28 เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  (ชคบ.) 480,000     อบจ.ลพบุรี กองคลัง

29 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 2,500,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง

รวม    29    รายการ 33,208,319

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่ รายการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค. ม.ิย.

     3.3  แผนงานงบกลาง   
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ยทุธศาสตร์ที ่ 1  พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.
อ าเภอเมืองลพบรุี

1 หน้า 179 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 1,227,000      สาย ลบ.ถ 1-0001 กองช่าง
โครงการที ่1 สาย ลบ.ถ1-0001บ้านพระทีน่ั่งเยน็ กม. 0+600 ถงึ กม. 0+880 บ้านพระทีน่ั่งเยน็ -

บ้านหนองบัวขาว ต.ทะเลชุบศร ท า Pavement in-place recycling บ้านหนองบัวขาว 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ต.ทะเลชุบศร
ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 ม.
ระยะทางยาว 280 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 14.806470, 100.644070
พกิดัส้ินสุด 14.813510, 100.647250

2 หน้า 180 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 18,531,000     สาย ลบ.ถ 1-0002 กองช่าง
โครงการที ่2 สาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย - ท า Pavement in-place recycling บ้านป่าหวาย -
และเพิม่เติม บ้านกลับ ต.ป่าตาล ช่วงที ่1 กม. 0+000 ถงึ กม. 0+900 บ้านกลับ
เปล่ียนแปลง ช่วงที ่2 กม. 1+200 ถงึ กม. 3+300 ต.ป่าตาล

ปี 61-64 ช่วงที ่3 กม. 4+310 ถงึ กม. 5+800
(ฉบับที ่1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง
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ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
 กองช่าง  

ที่

พ.ศ. 2561

ต.ค.
โครงการ

พ.ศ. 2560

พ.ย.ธ.ค. ก.ค.ส.ค.ก.ย.ม.ค.ก.พ.

         



 

 

 
 

เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

พกิดัเร่ิมต้น 14.761677, 100.644916
พกิดัส้ินสุด 14.734286, 100.692530

3 หน้า 181 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 3,415,000     สาย ลบ.ถ 1-0006 กองช่าง
โครงการที ่5 สาย ลบ.ถ 1-0006 บ้านหมู่ที ่7 กม. 1+800 ถงึ กม. 2+830 บ้านหมู่ที ่7 ต.กกโก

ต.กกโก ท า Pavement in-place recycling บ้านหมู่ที ่4
- บ้านหมู่ที ่4   ต.ป่าตาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.ป่าตาล

ระยะทางยาว 1,030 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 14.776460, 100.668863
พกิดัส้ินสุด 14.776148, 100.645527

4 หน้า 181 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 3,300,000     สาย ลบ.ถ 1-0007 กองช่าง
โครงการที ่6 สาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจ าปา- ช่วงที ่1 กม.2+070 ถงึ กม.3+250 บ้านดงจ าปา -

บ้านไร่  ต.นิคมสร้างตนเอง เสริมผิวช่วงที ่2 กม.3+750 ถงึ บ้านไร่
กม.3+815 ขดุร้ือขนาดผิวจราจร ต.นิคมสร้างตนเอง
กว้าง 4.00 ม. ไม่มีไหล่ทางระยะทาง
ยาว 1,245 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 14.761874, 100.710212
พกิดัส้ินสุด 14.754072, 100.687037

เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

5 หน้า 183 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 3,520,000     สาย ลบ.ถ 1-0013 กองช่าง
โครงการที ่11 สาย ลบ.ถ 1-0013 บ้านน้ าซับ - ช่วงที ่1 กม.0+447 ถงึ กม.1+200 บ้านน้ าซับ - 

บ้านถ้ า บ่อทอง ต.โคกตูม เสริมผิวช่วงที ่2 กม.1+200 ถงึ กม.1+400 บ้านถ้ าบ่อทอง
ท า Pavement in-place recycling ต.โคกตูม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง
ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 953 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 14.821232, 100.855415
พกิดัส้ินสุด 14.810590, 100.911465

6 หน้า 184 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 3,788,000     สาย  ลบ.ถ  1-0014 กองช่าง
โครงการที ่12 สาย ลบ.ถ 1-0014 บ้านสระวัง - ช่วงที ่1 กม.0+000 ถงึ กม.1+700 บ้านสระวัง -

บ้านด่านกระเบา ต.โคกตูม  เสริมผิวช่วงที ่2 กม.0+700 ถงึ กม.1+000 บ้านด่านกระเบา
ท า Pavement in-place recycling ต.โคกตูม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง
ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 1,000 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 14.878579, 100.877106
พกิดัส้ินสุด 14.842761, 100.880907

เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

อ าเภอพัฒนานิคม
7 หน้า 184 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 33,364,000   สายลบ.ถ1-0020 กองช่าง

โครงการที ่13 สาย ลบ.ถ 1-0020 บ้านช่องสาริกา -ท า Pavement in-place recycling บ้านช่องสาริกา -
และเพิม่เติม บ้านค าพราน ต.ช่องสาริกา ช่วงที ่1 กม. 0+000 ถงึ กม. 3+000 บ้านค าพราน
เปล่ียนแปลง ช่วงที ่2 กม. 7+000 ถงึ กม. 12+000 ต.ช่องสาริกา

ปี 61-64 ช่วงที ่3 กม. 12+650 ถงึ กม. 13+000
(ฉบับที ่1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง

ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 8,350 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 14.827908, 100.910969
พกิดัส้ินสุด 14.841536, 101.031067

8 หน้า 185 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 4,448,000     สาย ลบ.ถ 1-0022 กองช่าง
โครงการที ่14 สาย ลบ.ถ 1-0022 บ้านใหม่โพธิท์อง -กม. 0+000 ถงึ กม. 1+000 บ้านใหม่โพธิท์อง -
และแกไ้ขแผน บ้านค าพราน ต.ชอนน้อย ท า Pavement in-place recycling บ้านค าพราน

ส่ีปี 61-64 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ต.ชอนน้อย
คร้ังที ่1 ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 1,000 ม.
หน้า 2 พกิดัเร่ิมต้น 14.803347, 101.016498

โครงการที ่3 พกิดัส้ินสุด 14.803679, 101.020489

เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

9 หน้า 185 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 4,066,000     สาย ลบ.ถ 1-0023 กองช่าง
โครงการที ่15 สาย ลบ.ถ 1-0023 บ้านทรัพย ์- กม. 3+500 ถงึ กม. 4+400 บ้านทรัพยส์ าราญ -
และแกไ้ขแผน ส าราญ บ้านดงลาน ต.มะนาวหวาน ท า Pavement in-place recycling บ้านดงลาน

ส่ีปี 61-64 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ต.มะนาวหวาน
คร้ังที ่1 ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 900 ม.
หน้า 2 พกิดัเร่ิมต้น 14.921564, 101.113873

โครงการที ่4 พกิดัส้ินสุด 14.940348, 101.077180
อ าเภอโคกส าโรง

10 หน้า 187 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 6,293,000     สาย ลบ.ถ 1-0027 กองช่าง
โครงการที ่19 สาย ลบ.ถ 1-0027 บ้านเพนียด - กม. 2+190 ถงึ กม. 3+600 บ้านเพนียด -

บ้านหนองใหญ่ ต.เพนียด ท า Pavement in-place recycling บ้านหนองใหญ่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ต.เพนียด
ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 1,410 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 15.075273, 100.806255
พกิดัส้ินสุด 15.034494, 100.854750

11 หน้า 190 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC 4,074,000     สาย ลบ.ถ 1-0033 กองช่าง
โครงการที ่24 สาย ลบ.ถ 1-0033 บ้านหมู่ที ่10 กม. 0+000 ถงึ กม. 1+120 บ้านหมู่ที ่10

ต าบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที ่11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต าบลคลองเกตุ -
ต.ห้วยโป่ง ระยะทางยาว 1,120 ม. บ้านหมู่ที ่11

พกิดัเร่ิมต้น 15.001821, 100.741239 ต.ห้วยโป่ง
พกิดัส้ินสุด 14.986203, 100.725907

เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

12 หน้า 193 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC 3,550,000     สาย ลบ.ถ 1-0041 กองช่าง
โครงการที ่31 สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน - กม. 1+900 ถงึ กม. 2+645 บ้านซับตะเคียน -
และแกไ้ขแผน บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มี บ้านหนองโก

ส่ีปี 61-64 ไหล่ทาง  ระยะทางยาว 745 ม. ต.ซับตะเคียน
คร้ังที ่1 พกิดัเร่ิมต้น 15.162649, 101.341968
หน้า 4 พกิดัส้ินสุด 15.119939, 101.329694

โครงการที ่9
อ าเภอท่าวุ้ง

13 หน้า 193 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 6,076,000     สาย ลบ.ถ 1-0042 กองช่าง
โครงการที ่32 สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้ - ท า Pavement in-place recycling บ้านบางคู้ -

บ้านไผ่ตะล่อม ต.บางคู้ ช่วงที ่1 กม. 0+400 ถงึ กม. 1+412 บ้านไผ่ตะล่อม
ช่วงที ่2 กม. 7+300 ถงึ กม. 7+655 ต.บางคู้
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง
ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 1,367 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 14.810152, 100.528808
พกิดัส้ินสุด 14.748095, 100.548066
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

14 หน้า 194 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 4,614,000     สาย ลบ.ถ 1-0043 กองช่าง
โครงการที ่33 สาย ลบ.ถ 1-0043 บ้านเบิก - กม. 3+625 ถงึ กม. 5+000 บ้านเบิก -

บ้านขอ่ยกลาง ต.บ้านเบิก ท า Pavement in-place recycling บ้านขอ่ยกลาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.บ้านเบิก
ระยะทางยาว 1,375 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 14.721387, 100.497994
พกิดัส้ินสุด 14.682450, 100.523636

15 หน้า 195 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 2,860,000     สาย ลบ.ถ 1-0048 กองช่าง
โครงการที ่38 สาย ลบ.ถ 1-0048 บ้านหมู่ที ่10 กม. 0+000 ถงึ กม. 0+850 บ้านหมู่ที ่10

ต.ท่าวุง้ - บ้านหมู่ที ่1 ต.หัวส าโรง ท า Pavement in-place recycling ต.ท่าวุง้ -  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง บ้านหมู่ที ่1
ระยะทางยาว 850 ม. ต.หัวส าโรง
พกิดัเร่ิมต้น 14.818138, 100.482244
พกิดัส้ินสุด 14.810566, 100.483425

อ าเภอบา้นหมี่
16 หน้า 196 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 6,043,000     สาย ลบ.ถ 1-0049 กองช่าง

โครงการที ่39 สาย ลบ.ถ 1-0049 กม. 4+100 ถงึ กม. 5+885 บ้านหนองกระเบียน -
บ้านหนองกระเบียน ท า Pavement in-place recycling บ้านชอนม่วง
บ้านชอนม่วง ต.หนองกระเบียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.หนองกระเบียน

ระยะทางยาว 1,785 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 15.135723, 100.544043
พกิดัส้ินสุด 15.211903, 100.595782
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

17 หน้า 197 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 10,559,000   สาย ลบ.ถ 1-0051 กองช่าง
โครงการที ่41 สาย ลบ.ถ 1-0051 บ้านบางขาม - กม. 0+000 ถงึ กม. 3+200 บ้านบางขาม -
และเพิม่เติม บ้านมหาสอน ต.บางขาม ท า Pavement in-place recycling บ้านมหาสอน
เปล่ียนแปลง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.บางขาม

ปี 61-64 ระยะทางยาว 3,200 ม.
(ฉบับที ่1) พกิดัเร่ิมต้น 14.984856, 100.465400

พกิดัส้ินสุด 15.002965, 100.485059

18 หน้า 197 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 20,021,000   สาย ลบ.ถ 1-0052 กองช่าง
โครงการที ่42 สาย ลบ.ถ 1-0052 บ้านห้วยแกว้ - ท า Pavement in-place recycling บ้านห้วยแกว้ -
และเพิม่เติม บ้านคลองบางน้อย ต.สนามแจง ช่วงที ่1 กม. 0+000 ถงึ กม. 1+200 บ้านคลองบางน้อย 
เปล่ียนแปลง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ต.สนามแจง

ปี 61-64 ช่วงที ่2 กม. 1+200 ถงึ กม. 1+350
(ฉบับที ่1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.

ช่วงที ่3 กม. 1+350 ถงึ กม. 6+300
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 6,300 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 15.035198, 100.507522
พกิดัส้ินสุด 15.008381, 100.486321
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

19 หน้า 198 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC 8,215,000     สาย ลบ.ถ 1-0054 กองช่าง
โครงการที ่44 สาย ลบ.ถ 1-0054 บ้านน้ าสร้าง - ช่วงที ่1 กม. 0+000 ถงึ กม. 0+900 บ้านน้ าสร้าง -
และเพิม่เติม บ้านหนองแก ต.ดอนดึง ช่วงที ่2 กม. 1+980 ถงึ กม. 3+400 บ้านหนองแก
เปล่ียนแปลง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.ดอนดึง

ปี 61-64 ระยะทางยาว 2,320 ม.
(ฉบับที ่1) พกิดัเร่ิมต้น 15.169918, 100.596963

พกิดัส้ินสุด 15.165900, 100.574448

20 หน้า 199 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 2,856,000     สาย ลบ.ถ 1-0055 กองช่าง
โครงการที ่45 สาย ลบ.ถ 1-0055 บ้านกระเบากลัก -ท า Pavement in-place recycling บ้านกระเบากลัก -

บ้านท้ายล๊อค ต.ดอนดึง ช่วงที ่1 กม. 0+000 ถงึ กม. 0+335 บ้านท้ายล๊อค 
ช่วงที ่2 กม. 1+300 ถงึ กม. 1+600 ต.ดอนดึง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง
ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 635 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 15.158175, 100.605175
พกิดัส้ินสุด 15.198806, 100.609617
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

อ าเภอท่าหลวง
21 หน้า 199 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 4,006,000     สาย ลบ.ถ 1-0059 กองช่าง

โครงการที ่46 สาย ลบ.ถ 1-0059 บ้านบ่อคู่ - กม. 1+086 ถงึ กม. 2+190 เสริมผิว บ้านบ่อคู่ -บ้าน
บ้านทะเลวังวัด (ตอน1,2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ทะเลวังวัด (ตอน1,
ต.ท่าหลวง ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 1,104 ม. 2) ต.ท่าหลวง

พกิดัเร่ิมต้น 15.065866, 101.185927
พกิดัส้ินสุด 15.016547, 101.181679

22 หน้า 199 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 6,023,000     สาย ลบ.ถ 1-0060 กองช่าง
โครงการที ่47 สาย ลบ.ถ1-0060 บ้านหนองไกเ่ขี่ย -กม. 4+000 ถงึ กม. 5+660 เสริมผิว บ้านหนองไกเ่ขี่ย -

บ้านทะเลวังวัด ต.หนองผักแว่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง บ้านทะเลวังวัด
ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 1,660 ม. ต.หนองผักแว่น
พกิดัเร่ิมต้น 15.194209, 101.184790
พกิดัส้ินสุด 15.066343, 101.185949

อ าเภอสระโบสถ์
23 หน้า 204 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 5,657,000     สาย ลบ.ถ 1-0069 กองช่าง

โครงการที ่56 สาย ลบ.ถ 1-0069 บ้านร่องเพกา - กม. 0+000 ถงึ กม. 1+250 บ้านร่องเพกา -
บ้านชอนสมบูรณ์ ต.สระโบสถ์ ท า Pavement in-place recycling บ้านชอนสมบูรณ์

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ต.สระโบสถ์
ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 1,250 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 15.228105, 100.775870
พกิดัส้ินสุด 15.252100, 100.776236

พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

อ าเภอโคกเจริญ
24 หน้า 205 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 4,012,000     สาย ลบ.ถ 1-0074 กองช่าง

โครงการที ่60 สาย ลบ.ถ 1-0074 บ้านหนองอเีกง้ -กม. 3+400 ถงึ กม. 4+300 บ้านหนองอเีกง้ -
บ้านชอนสมบูรณ์ ต.โคกแสมสาร ท า Pavement in-place recycling บ้านชอนสมบูรณ์

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ต.โคกแสมสาร
ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 900 ม.
พกิดัเร่ิมต้น 15.344286, 100.785552
พกิดัส้ินสุด 15.303608, 100.775470

อ าเภอล าสนธิ
25 หน้า 206 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC 4,760,000     สาย ลบ.ถ 1-0076 กองช่าง

โครงการที ่62 สาย ลบ.ถ 1-0076 บ้านวังทอง - ช่วงที ่1 กม. 1+275 ถงึ กม. 1+639 บ้านวังทอง -
และแกไ้ขแผน บ้านหนองโก ต.เขารวก ช่วงที ่2 กม. 2+160 ถงึ กม. 3+000 บ้านหนองโก

ส่ีปี 61-64 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.เขารวก
คร้ังที ่1 ระยะทางยาว 1,204 ม.
หน้า 6 พกิดัเร่ิมต้น 15.394278, 101.356698

โครงการที ่14 พกิดัส้ินสุด 15.415250, 101.323686
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

ถนนตามโครงการประสานแผนฯ
ประเภทถนนหินคลุก
อ าเภอพัฒนานิคม

26 หน้า 268 ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย 22 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 2,148,000     ซอย 22 สาย 3-4 กองช่าง
โครงการที ่2 สาย 3-4หมู่ที ่4,5 ต.พฒันานิคม กม. 0+000 ถงึ กม. 2+000 หมู่ที ่4,5 
และแกไ้ขแผน เชื่อมต่อ  ต.โคกสลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 2,000 ม. ต าบลพฒันานิคม 

ส่ีปี 61-64 ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,360 ลบ.ม. เชื่อมต่อ 
คร้ังที ่1 พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย ต.โคกสลุง
หน้า 18 พกิดัเร่ิมต้น 14.874357, 100.999033

โครงการที ่1 พกิดัส้ินสุด 14.892191, 100.996909

27 หน้า 268 ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย 23 สาย 3-4- ปรับปรุงถนนหินคลุก 1,564,000     ซอย 23 สาย 3-4 กองช่าง
โครงการที ่3 หมู่ที ่5 ต.พฒันานิคม เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 2,000 ม. หมู่ที ่5 
และแกไ้ขแผน ต.โคกสลุง หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 4,800 ต.พฒันานิคม 

ส่ีปี 61-64 ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย เชื่อมต่อ 
คร้ังที ่1 พกิดัเร่ิมต้น 14.875380, 101.008293 ต.โคกสลุง
หน้า 18 พกิดัส้ินสุด 14.893241, 100.006129

โครงการที ่2
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

อ าเภอล าสนธิ
28 หน้า 269 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่6,9,10 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 1,718,000     หมู่ที ่6,9,10 กองช่าง

โครงการที ่4 ต.กดุตาเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที ่4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. ต าบลกดุตาเพชร 
และแกไ้ขแผน ต.เขารวก  หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,600 เชื่อมต่อ หมู่ที ่4 

ส่ีปี 61-64 ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย ต.เขารวก 
คร้ังที ่1 หน้า 19 พกิดัเร่ิมต้น 15.413758, 101.322606

โครงการที ่3 พกิดัส้ินสุด 15.387405, 101.325029
อ าเภอชัยบาดาล

29 หน้า 269 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่7 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 2,028,000     หมู่ที ่7 กองช่าง
โครงการที ่5 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,700 ม. ต.หนองผักแว่น
และแกไ้ขแผน เชื่อมต่อ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 4,860 อ.ท่าหลวง

ส่ีปี 61-64 ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย เชื่อมต่อ 
คร้ังที ่1 หน้า 19 พกิดัเร่ิมต้น 15.118826, 101.227215 ต.บัวชุม

โครงการที ่4 พกิดัส้ินสุด 15.140746, 101.228894 อ.ชัยบาดาล
อ าเภอโคกเจริญ

30 หน้า 269 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่1 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 4,010,000     หมู่ที ่1 ต.วังทอง กองช่าง
โครงการที ่6 ต.วังทองเชื่อมต่อ หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 2,670 ม. เชื่อมต่อ หมู่ที ่2 
และแกไ้ขแผน ต.โคกเจริญ หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 6,408 ต.โคกเจริญ 

ส่ีปี 61-64 ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย
คร้ังที ่1 หน้า 19 พกิดัเร่ิมต้น 15.461424, 100.859824

โครงการที ่5 พกิดัส้ินสุด 15.428590, 100.813513
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

อ าเภอชัยบาดาล
31 หน้า 270 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่1 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 1,211,000     หมู่ที ่1 กองช่าง

โครงการที ่8 ต.ท่ามะนาว จากถนนสาย 2272 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 2,200 ม. ต.ท่ามะนาว 
และแกไ้ขแผน ถงึฟาร์มหมูนายมานพ ดรชัย หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,310 จากถนนสาย 2272

ส่ีปี 61-64 เชื่อมต่อ หมู่ที ่2 ต.ท่าดินด า ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย ถงึฟาร์มหมู
คร้ังที ่1 หน้า 20 พกิดัเร่ิมต้น 15.184045, 101.170289 นายมานพ ดรชัย

โครงการที ่7 พกิดัส้ินสุด 15.177894, 101.156299 เชื่อมต่อ หมู่ที ่2
ต.ท่าดินด า

32 หน้า 270 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่3,4,5 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 2,014,000     หมู่ที ่3,4,5 กองช่าง
โครงการที ่10 ต.นิคมล านารายณ์ เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. ต.นิคมล านารายณ์
และแกไ้ขแผน ต.ศิลาทิพย ์ หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,600 เชื่อมต่อ 

ส่ีปี 61-64 ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย ต.ศิลาทิพย ์
คร้ังที ่1 หน้า 20 พกิดัเร่ิมต้น 15.270459, 101.143178

โครงการที ่8 พกิดัส้ินสุด 15.147516, 101.145747
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

อ าเภอท่าหลวง
33 หน้า 270 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่2 จาก - ปรับปรุงถนนหินคลุก 1,416,000     หมู่ที ่2 จาก กองช่าง

โครงการที ่11 ปึกขอ่ย ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,500 ม. ปึกขอ่ย ต.ท่ามะนาว 
และแกไ้ขแผน เชื่อมต่อ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวงหนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,700 อ.ชัยบาดาล 

ส่ีปี 61-64 ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย เชื่อมต่อ 
คร้ังที ่1 หน้า 21 พกิดัเร่ิมต้น 15.188122, 101.150017 ต.หนองผักแว่น

โครงการที ่9 พกิดัส้ินสุด 15.176571, 101.157356 อ.ท่าหลวง
อ าเภอชัยบาดาล

34 หน้า 271 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่5 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 2,383,000     หมู่ที ่5 กองช่าง
โครงการที ่12 ต.หนองยายโต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที ่2,8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,650 ม. ต.หนองยายโต๊ะ
และแกไ้ขแผน ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,975 เชื่อมต่อ หมู่ที ่2,8

ส่ีปี 61-64 ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย ต.เกาะรัง 
คร้ังที ่1 หน้า 21 พกิดัเร่ิมต้น 15.275013, 101.259193 อ.ชัยบาดาล
โครงการที ่10 พกิดัส้ินสุด 15.293653, 101.251416

35 หน้า 271 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่3 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 1,888,000     หมู่ที ่3 จากป้อม- กองช่าง
โครงการที ่13  จากป้อมยาม หมู่ที ่5 ต.ท่ามะนาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. ยาม หมู่ที ่5 
และแกไ้ขแผน เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 ต.บัวชุม หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,600 ต.ท่ามะนาว เชื่อมต่อ 

ส่ีปี 61-64 อ.ชัยบาดาล ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย หมู่ที ่8 ต.บัวชุม
คร้ังที ่1 หน้า 21 พกิดัเร่ิมต้น 15.181361, 101.186839 อ.ชัยบาดาล
โครงการที ่11 พกิดัส้ินสุด 15.188846, 101.200346
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

อ าเภอชัยบาดาล
36 หน้า 271 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่6 - ปรับปรุงถนนหินคลุก 613,000       หมู่ที ่6 กองช่าง

โครงการที ่14 ต.ท่ามะนาว เชื่อมต่อ ต.บัวชุม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 650 ม. ต.ท่ามะนาว เชื่อมต่อ 
และแกไ้ขแผน อ.ชัยบาดาล  หนา 0.20 ม. ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,170 ต.บัวชุม

ส่ีปี 61-64 ลบ.ม. พร้อมบดอดัแน่นตลอดสาย อ.ชัยบาดาล
คร้ังที ่1 หน้า 22 พกิดัเร่ิมต้น 15.219706, 101.175207
โครงการที ่12 พกิดัส้ินสุด 15.225564, 101.186676

ประเภทถนนลาดยาง
อ าเภอพัฒนานิคม

37 หน้า 273 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 2,719,000     ซอย 17 ระหว่าง กองช่าง
โครงการที ่8 ซอย 17 ระหว่างสาย 1-2 หมู่ที ่1 กม. 0+000 ถงึ กม. 0+610 สาย 1-2 หมู่ที ่1 

ต.ชอนน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที ่6,7,10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ต.ชอนน้อย 
ต.ช่องสาริกา อ.พฒันานิคม ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 610 ม. เชื่อมต่อ หมู่ที ่6,7,

พกิดัเร่ิมต้น 14.824104, 101.958357 10 ต.ช่องสาริกา
พกิดัส้ินสุด 14.815700, 101.959299 อ.พฒันานิคม

อ าเภอวงัม่วง
38 หน้า 274 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 3,509,000     ทางเขา้กลุ่มบ้าน กองช่าง

โครงการที ่9 ทางเขา้กลุ่มบ้านเขาสูง หนองกรด กม. 0+000 ถงึ กม. 1+000 เขาสูง หนองกรด 
หมู่ที ่3 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที ่3 ต.หนองบัว 
จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ ต.แสลงพนั ระยะทางยาว 1,000 ม. อ.พฒันานิคม 
อ.วังม่วง จ.สระบุรี พกิดัเร่ิมต้น 14.797010, 101.047731 จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ 

พกิดัส้ินสุด 14.794874, 101.055636 ต.แสลงพนั อ.วังม่วง จ.สระบุรี
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

39 หน้า 275 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 2,923,000     หมู่ที ่1 กองช่าง
โครงการที ่12 หมู่ที ่1 ต.หนองบัว อ.พฒันานิคม กม. 0+000 ถงึ กม. 0+835 ต.หนองบัว 

จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ เทศบาลต าบล- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง อ.พฒันานิคม
ค าพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ระยะทางยาว 835 ม. จ.ลพบุรี 

พกิดัเร่ิมต้น 14.859286, 101.067278 เชื่อมต่อ เทศบาล-
พกิดัส้ินสุด 14.853858, 101.075491 ต าบลค าพราน

อ.วังม่วง จ.สระบุรี
อ าเภอโคกเจริญ

40 หน้า 277 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 991,000       หมู่ที ่8 บ้านพแุว้ กองช่าง
โครงการที ่20 หมู่ที ่8 บ้านพแุว้ ต าบลวังทอง กม. 0+000 ถงึ กม. 0+255 ต.วังทอง 
และแกไ้ขแผน เชื่อมต่อ บ้านจอมแก้ว ต.โคกแสมสาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง เชื่อมต่อ 

ส่ีปี 61-64 อ.โคกเจริญ ระยะทางยาว 255 ม. บ้านจอมแกว้ 
คร้ังที่ 1 หน้า 23 พกิดัเร่ิมต้น 15.381085, 100.867964 ต.โคกแสมสาร
โครงการที ่3 พกิดัส้ินสุด 15.428590, 100.813513 อ.โคกเจริญ

อ าเภอชัยบาดาล
41 หน้า 278 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 3,002,000     หมู่ที ่2 ต.เกาะรัง กองช่าง

โครงการที ่21 หมู่ที ่2 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 กม. 0+000 ถงึ กม. 0+845 ขดุร้ือ เชื่อมต่อ หมู่ที ่5
และแกไ้ขแผน ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.หนองยายโต๊ะ 

ส่ีปี 61-64 ระยะทางยาว 845 ม. อ.ชัยบาดาล
คร้ังที่ 1 หน้า 23 พกิดัเร่ิมต้น 15.293162, 101.235878
โครงการที ่4 พกิดัส้ินสุด 15.293642, 101.251420
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

42 หน้า 279 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 2,657,000     สายซอยวันเฉลิม กองช่าง
โครงการที ่26 สายซอยวันเฉลิม หมู่ที ่1 กม. 0+000 ถงึ กม. 0+900 ขดุร้ือ หมู่ที ่1 
และแกไ้ขแผน ต.บ้านใหม่สามัคคี เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.บ้านใหม่สามัคคี 

ส่ีปี 61-64 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ระยะทางยาว 900 ม. เชื่อมต่อ หมู่ที ่1
คร้ังที่ 1 หน้า 23 พกิดัเร่ิมต้น 15.232027, 101.097971 ต.ชัยนารายณ์
โครงการที ่5 พกิดัส้ินสุด 15.225128, 101.101936 อ.ชัยบาดาล

อ าเภอล าสนธิ
43 หน้า 278 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิว PARA AC - ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว PARA AC 1,730,000     สายนาโสม - กองช่าง

โครงการที ่22 สายนาโสม - วัดท่าใหญ่ 5 หมู่ที ่1 กม. 0+260 ถงึ กม. 0+630 วัดท่าใหญ่ 5 หมู่ที ่1
ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ต.นาโสม 
หมู่ที ่5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ล าสนธิ ระยะทางยาว 370 ม. อ.ชัยบาดาล 

พกิดัเร่ิมต้น 15.219009, 101.504789 เชื่อมต่อ หมู่ที ่5
พกิดัส้ินสุด 15.218892, 101.309604 ต.ซับสมบูรณ์

อ.ล าสนธิ
อ าเภอบา้นหมี่
ประเภทถนน ค.ส.ล.

44 หน้า 286 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,847,000     สายคันคลองบาง- กองช่าง
โครงการที ่3 สายคันคลองบางกระออก หมู่ที ่7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 847 ม. กระออก หมู่ที ่7

ต.บางขาม เชื่อมต่อ ต.มหาสอน หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ต.บางขาม เชื่อมต่อ 
อ.บ้านหมี่ 2,965 ตร.ม. ต.มหาสอน

พกิดัเร่ิมต้น 14.934007, 100.461190 อ.บ้านหมี่
พกิดัส้ินสุด 14.939873, 100.461651
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45 หน้า 286 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,999,000     สายหลังวัดวาสน- กองช่าง
โครงการที ่4 สายหลังวัดวาสนวราราม หนองยาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 775 ม. วราราม หนองยาว

หมู่ที ่1 ต.บางขาม เชื่อมต่อ หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า หมู่ที ่1
ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่  3,100 ตร.ม. ต.บางขาม 

พกิดัเร่ิมต้น 14.972709, 100.464671 เชื่อมต่อ
พกิดัส้ินสุด 14.973346, 100.457735 ต.มหาสอน

อ.บ้านหมี่ 

46 หน้า 286 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,999,000     สายบ้านหัวระก า กองช่าง
โครงการที ่5 สายบ้านหัวระก า  หมู่ที ่5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 775 ม. หมู่ที ่5
และแกไ้ขแผน ต.บางขาม เชื่อมต่อ  ต.มหาสอน หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ต.บางขาม 

ส่ีปี 61-64 อ.บ้านหมี่  3,100 ตร.ม. เชื่อมต่อ
คร้ังที่ 1 หน้า 25 พกิดัเร่ิมต้น 14.931823, 100.455394 ต.มหาสอน
โครงการที ่4 พกิดัส้ินสุด 14.936491, 100.450628 อ.บ้านหมี่

 อ าเภอโคกส าโรง
47 หน้า 287 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,884,000     สายการเกษตร- กองช่าง

โครงการที ่8 สายการเกษตรคันคลองหนอง- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. คันคลองหนอง-
ยายลักษณ์หมู่ที ่3 ต.เพนียด หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ยายลักษณ์ หมู่ที ่3 
เชื่อมต่อ หมู่ที ่11 ต.สะแกราบ 4,800 ตร.ม. ต.เพนียด 
อ.โคกส าโรง พกิดัเร่ิมต้น 15.081363, 100.791162 เชื่อมต่อ หมู่ที ่11

พกิดัส้ินสุด 15.086542, 100.788876 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง
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48 หน้า 288 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,451,000     สายการเกษตร- กองช่าง
โครงการที ่10 สายการเกษตรคันคลองหนอง- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,020 ม. คันคลองหนอง-

ยายลักษณ์  หมู่ที ่2 ต.เพนียด หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ยายลักษณ์ หมู่ที ่2
เชื่อมต่อ หมู่ที ่11 ต.สะแกราบ 4,080 ตร.ม. ต.เพนียด 
อ.โคกส าโรง พกิดัเร่ิมต้น 15.079574, 100.786368 เชื่อมต่อ หมู่ที ่11

พกิดัส้ินสุด 15.085667, 100.782169 ต.สะแกราบ
อ.โคกส าโรง

49 หน้า 288 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,449,000     สายบ้านหนอง- กองช่าง
โครงการที ่11 สายบ้านหนองปล้อง หมู่ที ่6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 980 ม. ปล้อง หมู่ที ่6 

ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ต.เพนียด
ต.วังเพลิง  อ.โคกส าโรง 3,920 ตร.ม. เชื่อมต่อ หมู่ที ่5

พกิดัเร่ิมต้น 15.027487, 100.845957 ต.วังเพลิง
พกิดัส้ินสุด 15.019633, 100.843651 อ.โคกส าโรง

50 หน้า 289 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,652,000     หมู่ที ่5 กองช่าง
โครงการที ่14 หมู่ที ่5 ต.โคกส าโรง เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. ต.โคกส าโรง 

หมู่ที ่3 ต.เกาะแกว้ อ.โคกส าโรง หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า เชื่อมต่อ หมู่ที ่3
4,400 ตร.ม. ต.เกาะแกว้ 
พกิดัเร่ิมต้น 15.085965, 100.755906 อ.โคกส าโรง
พกิดัส้ินสุด 15.086150, 100.747676
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51 หน้า 289 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,401,000     หมู่ที ่10 กองช่าง
โครงการที ่16 หมู่ที ่10 ต.เกาะแกว้ เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 960 ม. ต.เกาะแกว้ 

หมู่ที ่4 ต.หนองแขม อ.โคกส าโรง หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า เชื่อมต่อ หมู่ที ่4
3,840 ตร.ม. ต.หนองแขม
พกิดัเร่ิมต้น 15.144213, 100.721586 อ.โคกส าโรง
พกิดัส้ินสุด 15.135798, 100.721610

52 หน้า 290 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,389,000     บริเวณกลุ่มบ้าน- กองช่าง
โครงการที ่20 บริเวณกลุ่มบ้านวังไทร หมู่ที ่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 920 ม. วังไทร หมู่ที ่1 

ต.วังเพลิง เชื่อมต่อ บ้านหนองสะแกหนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ต.วังเพลิง 
หมู่ที ่10  ต.เพนียด  อ.โคกส าโรง 3,680 ตร.ม. เชื่อมต่อ 

พกิดัเร่ิมต้น 15.068879, 100.836803 บ้านหนองสะแก
พกิดัส้ินสุด 15.062296, 100.837913 หมู่ที ่10

ต.เพนียด อ.โคกส าโรง
อ าเภอพัฒนานิคม

53 หน้า 291 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 951,000       หมู่ที ่6 กองช่าง
โครงการที ่22 หมู่ที ่6 ต.หนองบัว เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 380 ม. ต.หนองบัว 

ต.มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า เชื่อมต่อ 
1,520 ตร.ม. ต.มะนาวหวาน 
พกิดัเร่ิมต้น 14.888518, 101.052315 อ.พฒันานิคม
พกิดัส้ินสุด 14.888032, 101.049007

67

พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.



 

 

 

เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

อ าเภอล าสนธิ
54 หน้า 291 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,973,000     กลุ่มหนองหัวช้าง กองช่าง

โครงการที ่24 กลุ่มหนองหัวช้าง หมู่ที ่1 ต.ล าสนธิ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว หมู่ที ่1 ต.ล าสนธิ 
เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 ต.หนองรี 700 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 
อ.ล าสนธิ ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ต.หนองรี 

พกิดัเร่ิมต้น 15.285217, 101.349091 อ.ล าสนธิ
พกิดัส้ินสุด 15.280016, 101.348604

55 หน้า 291 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,442,000     สายส่ีแยกไปรษณีย ์-กองช่าง
โครงการที ่25 สายส่ีแยกไปรษณีย ์- ถนนสาย 2260ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว ถนนสาย 2260 

หมู่ที ่3 ต าบลเขารวก เชื่อมต่อ 420 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ หมู่ที ่3 
หมู่ที ่5  ต.ล าสนธิ อ.ล าสนธิ ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ต.เขารวก 

พกิดัเร่ิมต้น 15.346946, 101.335423 เชื่อมต่อ หมู่ที ่5
พกิดัส้ินสุด 15.347895, 101.352454 ต.ล าสนธิ อ.ล าสนธิ 

อ าเภอสระโบสถ์
56 หน้า 292 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,039,000     หมู่ที ่4 กองช่าง

โครงการที ่27 หมู่ที ่4 ต.ทุง่ท่าช้าง เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว ต.ทุง่ท่าช้าง 
หมู่ที ่9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ 1,900 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น เชื่อมต่อ หมู่ที ่9 

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  7,600 ตร.ม. ต.นิยมชัย 
พกิดัเร่ิมต้น 15.160217, 100.826862 อ.สระโบสถ์
พกิดัส้ินสุด 15.161654, 100.852693
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อ าเภอบา้นหมี่
57 หน้า 293 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,999,000     สายคลองบางโพธิ ์ กองช่าง

โครงการที ่31 สายคลองบางโพธิ ์หมู่ที ่3 ต.บางพึง่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว หมู่ที ่3 ต.บางพึง่
เชื่อมต่อ หมู่ที ่9 ต.สนามแจง  772 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น เชื่อมต่อ หมู่ที ่9 
อ.บ้านหมี่ พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  3,088 ตร.ม. ต.สนามแจง

พกิดัเร่ิมต้น 15.003588, 100.501425 อ.บ้านหมี่
พกิดัส้ินสุด 15.006130, 100.516011

58 หน้า 293 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,935,000     สายขา้งโรงพยาบาลกองช่าง
โครงการที ่32 สายขา้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว ส่งเสริมสุขภาพ

ต.บางพึง่  เชื่อมต่อ หมุ่ที ่11  750 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น ต.บางพึง่ 
ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. เชื่อมต่อ หมุ่ที ่11

พกิดัเร่ิมต้น 14.996197, 100.482638 ต.บ้านชี
พกิดัส้ินสุด 14.966558, 100.500786 อ.บ้านหมี่

อ าเภอท่าวุ้ง
59 หน้า 293 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,017,000     สายคันคลอง กองช่าง

โครงการที ่33 สายคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว ชลประทาน 1 ซ้าย 
และแกไ้ขแผน 7 ซ้าย หมู่ที ่8 ต าบลบางงา 1,150 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น 7 ซ้าย หมู่ที ่8

ส่ีปี 61-64 เชื่อมต่อ หมู่ที ่13 ต.เขาสมอคอน พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม. ต.บางงา เชื่อมต่อ
คร้ังที่ 1 หน้า 27 อ.ท่าวุง้ พกิดัเร่ิมต้น 14.804477, 100.529123 หมู่ที ่13
โครงการที ่11 พกิดัส้ินสุด 14.804158, 100.542322 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุง้ 
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

60 หน้า 294 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,994,000     สายคันคลอง กองช่าง
โครงการที ่34 สายคันคลองชลประทาน 7 ซ้าย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว ชลประทาน 7 ซ้าย 
และแกไ้ขแผน หมู่ที ่1,2 ต.บางงา เชื่อมต่อ 760 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น หมู่ที ่1,2

ส่ีปี 61-64 ต.ท่าวุง้  อ.ท่าวุง้ พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  3,040 ตร.ม. ต.บางงา 
คร้ังที่ 1 หน้า 27 พกิดัเร่ิมต้น 14.841047, 100.471095 เชื่อมต่อ ต.ท่าวุง้
โครงการที ่12 พกิดัส้ินสุด 14.835184, 100.474472 อ.ท่าวุง้

อ าเภอชัยบาดาล
61 หน้า 294 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,274,000     หมู่ที ่2 กองช่าง

โครงการที ่36 หมู่ที ่2 ต าบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว ต.ชัยนารายณ์ 
หมู่ที ่2 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล 710 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น เชื่อมต่อ หมู่ที ่2 

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  3,550 ตร.ม. ต.ล านารายณ์ 
พกิดัเร่ิมต้น 15.173469, 101.078284 อ.ชัยบาดาล
พกิดัส้ินสุด 15.178605, 101.072759

62 หน้า 295 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 813,000       หมู่ที ่2 กองช่าง
โครงการที ่41 หมู่ที ่2 ต.ชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว ต.ชัยนารายณ์ 

หมู่ที ่1 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล 310 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น เชื่อมต่อ หมู่ที ่1
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. ต.ห้วยหิน
พกิดัเร่ิมต้น 15.174950, 101.070965 อ.ชัยบาดาล
พกิดัส้ินสุด 15.169261, 101.066274

70

พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.



 

 

 
 

เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

63 หน้า 208 กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส านักงาน1.ต่อเติมอาคารหรือค่าดัดแปลง 500,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่66 อาคารอื่น ๆ ทีเ่ป็นทรัพยสิ์นของ อาคาร เช่น โรงจอดรถ โรงเกบ็พสัดุ

อบจ. และปรับสภาพภูมิทัศน์ ร้ัวอาคารทีอ่ยู่ภายในสนามกฬีา
ส านักงาน บ้านพกั แฟลต หอประชุม
และอาคารอื่นๆ ทีเ่ป็นทรัพยสิ์นของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด

2.ซ่อมแซมอาคารต่างๆ ลานจอดรถ 500,000       อบจ.ลพบุรี กองช่าง
และส่ิงกอ่สร้างทีเ่ป็นทรัพยสิ์นของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด

64 หน้า 209 จดักจิกรรมเกี่ยวกบังานพธิี รัฐพธิี 1. จดัหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000       จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่68 ศาสนพธิีงานประเพณีต่างๆ และ ส าหรับเคร่ืองกล เพือ่ปรับปรุงซ่อม-

การรับเสด็จ แซมเส้นทางใช้ในงานรัฐพธิีต่างๆ และ
การรับเสด็จฯ
2. จดัซ้ือดินลูกรัง หิน หินคลุก 100,000       จ.ลพบุรี กองช่าง
ยางแอสฟลัท์แอสฟลัท์คอนกรีต คอน-
กรีตผสมเสร็จ และเคร่ืองมือต่างๆ 
ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางทีใ่ช้
ในงานรัฐพธิีต่างๆ และการรับเสด็จฯ
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

65 หน้า 209 กอ่สร้างอาคารโรงเกบ็พสัดุ อบจ.ลพบุรีกอ่สร้างอาคารโรงเกบ็พสัดุ 1 ชั้น 3,360,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่69 1) ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 20 ม.  1 หลัง

2) ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 20 ม.  1 หลัง

67 หน้า 323 จดัหาครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จดัซ้ือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 22,000         อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่21 ของกองช่าง จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท

68 หน้า 324 จดัหาครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จดัซ้ือเรือดันผักตบชวา  จ านวน   3,500,000     อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่27 ของกองช่าง 1  ล า

69 หน้า 324 จดัหาครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าระยะไกล จ านวน 3,000,000     อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่26 ของกองช่าง 2 เคร่ืองๆ ละ 1,500,000.- บาท

70 หน้า 324 จดัหาครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จดัซ้ือรถเกล่ียดิน ขนาด 150 7,500,000     อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่28 ของกองช่าง แรงม้า จ านวน 1 คัน

71 หน้า 324 จดัหาครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จดัซ้ือรถซ่อมลาดยาง จ านวน 1 คัน 3,500,000     อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่29 ของกองช่าง

72 หน้า 323 จดัหาครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 30,000         อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่22 ของกองช่าง งานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาด  

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

73 หน้า 323 จดัหาครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - จดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 12,000         อบจ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่23 ของกองช่าง LED สี แบบ  Network จ านวน  1 

เคร่ือง

1.2 แผนงานการเกษตร
เปน็โครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ

 (61-64) หลัก
74 หน้า 210 อนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์- 50,000         จ.ลพบุรี กองช่าง

โครงการที ่2 ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เสริมสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ โดยการ
ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์และสร้างจติ-
ส านึกในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง

75 หน้า 211 สืบสานตามแนวพระราชด าริ จดัหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส า- 1,300,000     จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่3  (แกม้ลิง) หรับเคร่ืองจกัรกล หรือเคร่ืองมือกล

ในการด าเนินงานตามโครงการพฒันา
แหล่งน้ าตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (แกม้ลิง)
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

76 หน้า 211 สืบสานตามแนวพระราชด าริ ด าเนินงานตามโครงการสืบสาน 1,000,000     หมู่ที ่1 ต.ชอนม่วง กองช่าง
โครงการที ่4 (ขดุสระน้ าพร้อมปูผ้ายาง) พืน้ที่ ตามแนวพระราชด าริ (ขดุสระน้ า อ.บ้านหมี่

หมู่ที ่1 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ พร้อมปูผ้ายาง)ขนาดความจปุระมาณ
 20,000 ลูกบาศกเ์มตรจ านวน 1 แห่ง

77 หน้า 211 ก าจดัวัชพชืในแหล่งน้ า จดัหาวัสดุเชิ้อเพลิงและหล่อล่ืน 500,000       จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่5 ส าหรับเคร่ืองจกัรกล หรือเคร่ืองมือกล

ในการด าเนินงานตามโครงการก าจดั
วัชพชืในแหล่งน้ า แม่น้ าในพืน้ที่
จงัหวัดลพบุรี

2.4 แผนงานการเคหะและชุมชน
เปน็โครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ

 (61-64) หลัก
78 หน้า 223 ฝึกอบรมเพือ่สร้างองค์ความรู้ และ การด าเนินงานตามโครงการ 70,000         จ.ลพบุรี กองช่าง

โครงการที ่1 จติส านึกในการจดัการขยะมูลฝอย ฝึกอบรมเพือ่สร้างองค์ความรู้และ
ในชุมชน จติส านึกในการจดัการขยะมูลฝอย

ในชุมชนโดยให้ความรู้และสร้างจติ-
ส านึกในการลดปริมาณขยะและการ
คัดแยกขยะในครัวเรือนชุมชนและสถานศึกษา
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เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

79 หน้า 223 ศูนยบ์ริหารจดัการขยะอนัตรายรวม ด าเนินการตามโครงการศูนยบ์ริหาร 800,000       จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่2 จดัการขยะอนัตรายรวม โดยให้มี

แหล่งก าจดัขยะอนัตราย/ติดเชื้อ ใน
จงัหวัดลพบุรี ทีถ่กูสุขลักษณะ และ
หลักวิชาการ

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปน็โครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ

 (61-64) หลัก
80 หน้า 232 แจกน้ าอปุโภค-บริโภค ให้กบั จดัหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส า- 700,000       จ.ลพบุรี กองช่าง

โครงการที ่16 ประชาชนทีข่าดแคลนน้ าและ หรับเคร่ืองจกัรกล และ เคร่ืองมือกล
ประสบสาธารณภัย ในการด าเนินงานตามโครงการแกไ้ข

ปัญหาการขาดแคลนน้ าอปุโภค-บริโภค 
และช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อน ต่างๆ

81 หน้า 233 เป่าล้างบ่อน้ าบาดาล จดัหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส า- 60,000         จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่17 หรับเคร่ืองจกัรกล หรือเคร่ืองมือกล

ในการด าเนินงานตามโครงการช่วย-
เหลือสนับสนุนเป่าล้างบ่อบาดาล

75ส.ค.ก.ย.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.

พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.



 

 

 
 
 
 

เปน็โครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

82 หน้า 233 ช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความ จดัหาวัสดุเชิ้อเพลิงและหล่อล่ืน 700,000       จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่18 เดือดร้อน ส าหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ

ความเดือดร้อน โดยจดัซ้ือวัสดุเชื้อ
เพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองสูบน้ า  
 เคร่ืองจกัรกลและอื่นๆ เพือ่บรรเทา
ความเดือดร้อนกรณีการเกดิอทุกภัย
และภัยแล้งของประชาชน  

83 หน้า 233 อนุรักษ์พนัธุพ์ชืและสมุนไพร ด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์- 120,000       จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่19 พนัธุพ์ชืและสมุนไพร โดยเพิม่

ปริมาณพนัธุพ์ชืสมุนไพรให้เพิม่มาก
ขึ้น เป็นแหล่งศึกษาพนัธุพ์ชืสมุนไพร
 และเป็นทางเลือกให้กบัประชาชนในการรักษา

84 หน้า 234 สืบสานตามแนวพระราชด าริ ด าเนินงานตามโครงการสืบสาร 150,000       จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่20 (อนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนืเนื่อง ตามแนวพระราชด าริ โดยไม่ให้ต้น

มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ- จ าปีสิรินธรสูญพนัธุไ์ปจากประเทศไทย
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี)

76

พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.



 

 

 
 
 
 
 
 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปน็โครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ

 (61-64) หลัก
85 หน้า 257 เพิม่ศักยภาพบุคลากร ด้านการ การด าเนินงานตามโครงการเพิม่ 50,000          อบจ.ลพบุรี กองช่าง

โครงการที ่2 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ศักยภาพบุคลากร ด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ให้ทราบ  
ถงึวิธีการปฏิบัติ บทบาทอ านาจหน้าที ่
แผนปฏิบัติการเมื่อเกดิสาธารณภัย
ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ

3.3 แผนงานงบกลาง
เปน็โครงการ หน่วย

ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ
แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ

 (61-64) หลัก
86 - งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 300,000         อบจ.ลพบุรี กองช่าง

พนักงานจา้งของ อบจ.ลพบุรี (กองช่าง)
 

350,000         

77

พ.ศ. 2560

ก.ย.

ที่ โครงการ
ต.ค.พ.ย.

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.

ธ.ค.

พ.ค.ม.ิย.ก.ค.

ก.ย.

ส.ค.

พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.

พ.ศ. 2561

ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.

ม.ีค.เม.ย.



 

 

 
 
 
 

 

 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  พัฒนาคุณภาพชวีิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

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

1 หน้า 213 ส่งเสริมภาษาต่าง อบรมทักษะด้านการ ฟัง พูด อ่าน 100,000 อ.โคกส าโรง กองการศึกษาฯ

โครงการที ่2 ประเทศ เขียนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน

จ านวน 100 คน 

2 หน้า 214
 โครงการที ่4

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

จัดอบรมนักเรียนให้ความรู้
ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์
เบือ้งต้น จ านวน 3 รุ่น ๆละ 
30 คน รวม 90 คน

50,000 ศูนย์เรียนรู้ฯ
สนามกีฬาฯ

กองการศึกษาฯ

3  หน้า 317
โครงการที ่1

ศูนย์การเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้บริการเยาวชนและประชาชน
ในการสืบค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เนต

ไม่ใช้
งบประมาณ

ศูนย์เรียนรู้ฯ
สนามกีฬาฯ

กองการศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1  แผนงานการศึกษา



ที่

เป็นโครงการ
ทีอ่ยุ่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
(61-64)

โครงการ
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)



สถานที่

ด าเนินการ

84



 

 

 
 
 
 

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

4 หน้า 234 สืบสานและถ่ายทอด จัดอบรมนักเรียนให้ความรู้ 100,000 อ.ท่าวุง้ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่21 ความรู้วิถีปราชญ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชาวบ้าน ในเขตจังหวัดลพบุรี จ านวน 100 คน

2.6  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
5  หน้า 239 ส่งเสริมการออกก าลัง- จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 100,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

โครงการที ่9 กายและการทดสอบ ของร่างกาย  แก่ประชาชน
สมรรถภาพของร่างกาย ข้าราชการ  พนักงาน องค์กร

ต่าง ๆ จ านวน  360  คน

6  หน้า 240 ฝึกอบรมทักษะกีฬา จัดกิจกรรมการฝึกสอนทักษะกีฬา 400,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่10 ภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้ ประเภทต่าง ๆ ให้แก่ เด็กและ

มีกีฬาเพือ่ลูกรัก) เยาวชน  ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนไม่น้อยกว่า  300  คน

7 หน้า 242 แข่งขันฟุตบอลต้านยา เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการ 1,000,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่14 เสพติด "อบจ.ลพบุรี แข่งขันกีฬาไม่น้อยกว่า 500 คน

คัพ"



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
 2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



ที่

เป็นโครงการ
ทีอ่ยุ่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
(61-64)

โครงการ
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

85



 

 

 
 
 

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

8  หน้า 243 จัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด 800,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

โครงการที ่15 นักเรียนจังหวัดลพบุรี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 , 2 

จ านวน 1,000  คน

9 หน้า 244 แข่งขันกีฬาแบดมินตัน จัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชน 300,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

โครงการที ่17 "อบจ.ลพบุรีโอเพ่น" และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 จ านวน 200  คน

10 หน้า 327    ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก  (มอก.) 15,800 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

โครงการที ่36 จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท

11 หน้า 327    ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 22,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

โครงการที ่37 จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

12 หน้า 327    ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 9,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

โครงการที ่38 จ านวน 6 ตัวๆละ 1,500 บาท

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ที่

เป็นโครงการ
ทีอ่ยุ่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
(61-64)

โครงการ
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

86



 

 

 
 
 
 

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

13 หน้า 327    ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอี้แถวสแตนเลสล้วน 53,100 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

โครงการที ่39 4 ทีน่ั่ง จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 

8,850 บาท

14 หน้า 327    ครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์ 12,630 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่40 จ านวน 1 ตัว 

15 หน้า332    ครุภัณฑ์ จัดซ้ือโพเดียมอะคริลิกใส 30,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่56 จ านวน 2 แท่น ๆ ละ 15,000 บาท

16 หน้า 328 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 657,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่44 และขนส่ง ขนาด 1 ตัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

17 หน้า 329 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงประจ า 600,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่49 วิทยุ สนามฟุตบอล 1 พร้อมล าโพง

จ านวน 1 ชุด

18 หน้า 330  ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ 135,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่54 งานครัว ขนาด 4 ก๊อก จ านวน 5 เคร่ือง

เคร่ืองละ 27,000 บาท

พ.ศ. 2561



ที่

เป็นโครงการ
ทีอ่ยุ่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
(61-64)

โครงการ
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560
87



 

 

 
 
 
 

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

19 หน้า 331  ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส 37,500 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่55 งานครัว 3 ท่อ จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 

7,500 บาท

20 หน้า 333 ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเบาะกระโดดสูง พร้อมกล่อง 730,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่59,60 ครอบเบาะกระโดดสูง

จ านวน 1 เบาะ พร้อมกล่องครอบ
เบาะกระโดดสูง จ านวน 1 กล่อง

21 หน้า 335 ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเสากระโดดค้ า จ านวน 1 ชุด 120,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่61 (2 เสา) 

22 หน้า 335 ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือร้ัวกระโดด จ านวน 1 ชุด 450,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่62

23 หน้า 336 ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือร้ัววิบาก จ านวน 1 ชุด 230,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่63

24 หน้า 336 ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือไม้ค้ าถ่อไฟเบอร์ 53,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่64 จ านวน 1 อัน



ที่

เป็นโครงการ
ทีอ่ยุ่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
(61-64)

โครงการ
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

25 หน้า 337 ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือแหลนเหล็กกล้า 22,500 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่65 ขนาด 600 กรัม  จ านวน 1 อัน

26 หน้า 337 ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือรถโรยปูนชนิดน้ า 18,800 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่66 ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 คัน

27 หน้า 337 ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือรถโรยปูนชนิดแห้ง 12,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่67 ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 1 คัน 

28 หน้า 244 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงยิม 2,000,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่18 ส่ิงสาธารณูปการ หลังใหม่

29  หน้า 244 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารในสนามกีฬาฯ 2,000,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่19 ส่ิงสาธารณูปการ

30 หน้า 245 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตซอล 12,280,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่22 ส่ิงสาธารณูปการ พร้อมติดต้ังหลังคา

31 หน้า 241 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อบรมให้ความรู้นักเรียน ครู ทีเ่ข้า 600,000 วังนารายณ์ กองการศึกษาฯ
โครงการที ่12 ประวัติศาสตร์ ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้จาก  ราชนิเวศน์

จังหวัดลพบุรี สถานทีจ่ริง จ านวน  1,800 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ที่

เป็นโครงการ
ทีอ่ยุ่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
(61-64)

โครงการ
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

32 หน้า 242 อบรมให้ความรู้เร่ือง อบรมให้ความรู้เร่ืองคุณธรรม 150,000 วัดในเขต กองการศึกษาฯ
โครงการที ่13 คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในเขต  จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จ านวน  100  คน

33 หน้า 243 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมให้ความรู้ศิลปะการเป็น 100,000 อ.เมือง กองการศึกษาฯ
โครงการที ่16 ศิลปะการเป็นพิธีกร พิธีกร ในงานพิธีการต่าง ๆ ลพบุรี

ในงานพิธีการต่าง ๆ  ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน  ทัว่ไป จ านวน  50  คน

23,188,330

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รวม  33 โครงการ 



ที่

เป็นโครงการ
ทีอ่ยุ่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
(61-64)

โครงการ
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชวีิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

    2.1 แผนงานการศึกษา
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 5,000,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

2 (ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน  170,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

3 เงินประจ าต าแหน่ง 110,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,800,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ
5 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 200,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

6 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 1,200,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ
เวลาราชการฯ

7 ค่าเช่าบ้าน 40,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

8 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมา 300,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

เบ็ดเตล็ด

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

ครุภัณฑ์และทรัพย์สินฯ

10 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ือล่ืน 100,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

11 ค่าครุภัณฑ์ เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 3,000 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ

แผนการด าเนินงานทีไ่มอ่ยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  แตต่ั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียด
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่ รายการ
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 2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
12 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ให้ 1,800,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ได้มาซ่ึงวัสดุ ส่ิงของหรือแรงงาน
ในการด าเนินงานของ อบจ. เช่น 
การจ้างเหมา เบ็ดเตล็ด จ้างเหมา
ตักส่ิงปฏิกูล ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้
ค่าดูแลรักษาความสะอาด 

13 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ 942,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
ปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาพระ
ราเมศวร จ านวน 4 คน ๆ ละ
19,600 บาทต่อเดือน

14 ค่าบ ารุงรักษาและ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 600,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินภายใน

สนามกีฬาฯทีช่ ารุดเสียหาย 
15 ค่าบ ารุงรักษาและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 500,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ปรับปรุงทีดิ่นและ ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ส่ิงก่อสร้าง
ส่ิงก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของ 

อบจ. (ภายในสนามกีฬา)

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2560
92

พ.ศ. 2561
ที่ รายการ รายละเอียด



 

 

 
 
 

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

16 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
17 วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
18 วัสดุก่อสร้าง 200,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
19 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
20 วัสดุการเกษตร 50,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
21 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
22 วัสดุกีฬา 200,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
23 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 2,000,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
24 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 1,800,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
25 ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
26 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 20,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
ประกันสังคมพนักงานจ้าง
ของ อบจ.

200,000
อบจ.ลพบุรี

กอง
การศึกษาฯ

19,950,000
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างการเมอืงการบริหารจัดการองค์กรทีด่ี
     3.3 แผนงานงบกลาง

รวม 27 รายการ

ที่ รายการ รายละเอียด
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2560

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ที่ รายการ รายละเอียด



 

 

 
 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  แบบ  ผด.  02

เป็นโครงการ หน่วย
ทีอ่ยู่ใน รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ งานรับ

แผนพัฒนาสี่ปี ของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบ
 (61-64) หลัก

1 หน้า  255 เพิม่ศักยภาพ จัดอบรมเพิม่ศักยภาพของบุคลากร 50,000 อบจ.ลพบุรี หน่วยตรวจสอบฯ

โครงการ  14 ของบุคลากร แบ่งเป็น  2  กิจกรรมย่อย

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน

เทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียงการจัด

ท ารายงานและติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน  (เชิงปฏิบัติการ)

2. จัดอบรมเชิงวิชาการทบทวน

ศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงาน

การคลังงานพัสดุ (เชิงวิชาการ)

รวม 1  โครงการ 50,000

94

ธ.ค. ม.ค.

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เสริมสร้างการเมอืง  การบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
หน่วยตรวจสอบภายใน

ก.พ. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย.



 

 

 

หน่วยงานรับ
งบประมาณ สถานที่ ผิดชอบ

(บาท) ด าเนินการ หลัก

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 1,600,000       อบจ.ลพบุรี หน่วยตรวจสอบฯ

2 เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 25,000           อบจ.ลพบุรี หน่วยตรวจสอบฯ

3 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 80,000           อบจ.ลพบุรี หน่วยตรวจสอบฯ

นอกเวลาราชการ

4 ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000           อบจ.ลพบุรี หน่วยตรวจสอบฯ

5 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000           อบจ.ลพบุรี หน่วยตรวจสอบฯ

รวม 5     รายการ 1,765,000

95

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

แผนการด าเนินงานทีไ่มอ่ยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แตต่ั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.  2561

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ.
รายละเอียด

ม.ีค.



 

 

 
 


