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                                  บทน า 

 แผนการด าเนนิงาน  หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ 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 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี (รวมทั้งเงินอุดหนุน) 
    3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ด าเนินการเอง 
โดยไม่ใช้งบประมาณ  
  4. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  
ข้อ 4 การจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
ให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.02/1  
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ดังนี้  
   บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (แบบ ผด.01) 
แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน  คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวนทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 
ทั้งสิ้น 236,615,000 บาท  ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ  
232,544,000 บาท 
   - แผนงานการเกษตร จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 4,071,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
จ านวนทั้งหมด 61 โครงการ   งบประมาณท้ังสิ้น 99,407,545 บาท  ประกอบด้วย 6 แผนงาน 
   - แผนงานการศึกษา จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 40,723,575 บาท   
    - แผนงานสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,200,000 บาท 
 
              
         แผนงานสังคม... 



          
 
     -ข- 
                         
    - แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ 4,367,000 บาท 
    - แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 748,970 บาท 
    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 3,760,000 บาท  
  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 13 โครงการ  
งบประมาณ 48,608,000 บาท  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี   
จ านวนทั้งหมด 15 โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น 27,732,500 บาท ประกอบด้วย 3 แผนงาน  
    - แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 27,682,500 บาท    
    - แผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท 
    - แผนงานงบกลาง  ไม่มีโครงการ  
                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)   จ านวนทั้งสิ้น 125 โครงการ   
งบประมาณ  363,755,045  บาท   ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ จ านวน 7 ส่วนราชการในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี               
  บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการ (แบบผด.02/1) ประกอบด้วย 
   1. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 18 รายการ งบประมาณ 1,722,850 บาท 
    2. ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน  2 รายการ งบประมาณ 1,350,000 บาท 
    3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 2,848,000 บาท  
   4. ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 3,000,000 บาท 
   5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 43,500 บาท 
   6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 722,000 บาท 
    7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 106,740 บาท 
   8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 56,900 บาท 
   9. ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 5 รายการ งบประมาณ 535,400 บาท 
    10. ครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 120,000 บาท 
   11. ครุภัณฑ์ส ารวจ จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 191,200 บาท 
   12. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ งบประมาณ 496,900 บาท  

   รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 12 ประเภท จ านวน 55 รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น 
11,193,490 บาท 
 
 
 
 
 
 
               ชั้นตอน... 
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 ขัน้ตอนในการจัดท 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 าเนินงานแล้วเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน                                                    

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)   
   ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ 
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ 
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง 
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

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

                                                  

 

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

   
 

 
 



         แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวน
โครงการ

ที่ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของ

โครงการทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 49 39.20 236,615,000        65.04

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 44 35.20 232,544,000          63.92 กองช่าง
   1.2 แผนงานการเกษตร 5 4.00              4,071,000 1.12 กองกิจฯ  กองช่าง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์
   วัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

61 48.80 99,407,545         27.33

    2.1 แผนงานการศึกษา 4 3.20 40,723,575           11.20 กองการศึกษาฯ
    2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 2.40 1,200,000             0.33 ส านักปลัดฯ
    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20 16.00 4,367,000             1.20 ส านักปลัดฯ
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.60 748,970               0.21 กองช่าง
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19 15.20 3,760,000             1.03 ส านักปลัดฯ  กองกิจฯ 

กองช่าง กองการศึกษาฯ

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13 10.40 48,608,000           13.36 ส านักปลัดฯ กองกิจฯ 
กองการศึกษาฯ

บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบรุี  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบรุี

  แบบ ผด.01 






-จ-

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวน
โครงการ

ที่ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของ

โครงการทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 15 12.00          27,732,500 7.62

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 11.20            27,682,500 7.61
ส านักปลัดฯ  กองกิจฯ กองแผน
  กองคลัง หน่วยตรวจสอบฯ

   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 0.80                  50,000 0.01            กองช่าง
   3.3 แผนงานงบกลาง  -  -  -                 -

รวมทัง้สิ้น 125 100      363,755,045 100

   หมายเหตุ.-   1. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง จ านวน 1 โครงการ คือ รณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน งบประมาณ 40,000 บาท

                       ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน 2560
                   

                    2. แบบ ผด.02/1  (ประเภทครุภณัฑ์ที่ไม่ได้จดัท าเปน็โครงการ ไม่น ามารวมในแบบ ผด.01) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่ 170 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1,500,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่ 80 จราจร ด าเนินโครงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ในการจราจร เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดท าติดต้ังป้าย
จราจร ป้ายชื่อสายทาง ไฟ
กระพริบ เคร่ืองหมายบนผิวทาง
และสัญญาณเกี่ยวกับระบบจราจร

2 หน้าที ่ 170 สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 100,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่ 79 (ค่าวัสดุก่อสร้าง) ส าหรับการด าเนินโครงการสนับ

สนุนกิจกรรมรับเสด็จโดยจัดซ้ือ
ดินลูกรัง หิน หินคลุกยางแอสฟัลท์
แอสฟัลท์คอนกรีต คอนกรีตผสม
เสร็จ และเคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับ
ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางทีใ่ช้ในงาน
รัฐพิธีต่างๆ และการรับเสด็จฯ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  พัฒนาดา้นการเศรษฐกิจ
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

1

  แบบ ผด.02 



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

3 หน้าที ่ 170 สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง 100,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่ 79 (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน) และหล่อล่ืน ส าหรับด าเนิน

โครงการสนับสนุน กิจกรรม
รับเสด็จ โดยจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองจักรกล
เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
ทีใ่ช้งานรัฐพิธิต่างๆ และการ
รับเสด็จฯ

4 ตาม พรบ. อบจ. ก่อสร้างอาคารทีพ่ักอาศัย ขนาดกว้าง 11.15 เมตร 17,155,000 ซอยเทพสตรี 3 กองช่าง
พ.ศ.2540 และ รวม 2 ชั้น องค์การบริหาร ยาว 33.00 เมตร จ านวน ต.ทะเลชุบศร
ทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ส่วนจังหวัดลพบุรี 1 หลัง และขนาดกว้าง อ.เมือง  
ถึง (ฉ.5) พ.ศ. ซอยเทพสตรี 3  11.15 เมตร ยาว 27.00 จ.ลพบุรี
2562 มาตรา ต าบลทะเลชุบศร เมตร จ านวน 1 หลัง
45(9), 45/1 อ าเภอเมือง รวมจ านวน 2 หลัง
และหนงัสือกรมฯ

ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.7/ว1248
ลว 27 ม.ิย.59

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

2

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

(ด าเนินการต้ังแต่เดือน  ต.ค. 62 - ม.ิย. 64)



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

5 ตาม พรบ. อบจ. ก่อสร้างบ้านพักปลัด ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  2,632,000 ซอยเทพสตรี 2 กองช่าง
พ.ศ.2540 และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยาว 13.40 เมตร จ านวน ต.ทะเลชุบศร

ทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ลพบุรี  ซอยเทพสตรี 2 1 หลัง อ.เมือง  
ถึง (ฉ.5) พ.ศ. ต าบลทะเลชุบศร  
2562  มาตรา อ าเภอเมือง
45(9), 45/1
และหนังสือกรมฯ
ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.7/ว1248
ลว 27 ม.ิย.59

6 ตาม พรบ. อบจ. ก่อสร้างอาคารโรงเก็บ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 1,860,000 ซอยเทพสตรี 3 กองช่าง
พ.ศ.2540 และ พัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 16.00 เมตร จ านวน ต.ทะเลชุบศร
ทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 1 ชั้น พร้อมเทลานคอนกรีต 1 หลัง  พร้อมเทลานคอน อ.เมือง  
ถึง (ฉ.5) พ.ศ. หน้าอาคาร ซอยเทพสตรี 3 กรีตหน้าอาคารขนาด  จ.ลพบุรี
2562  มาตรา ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง 537  ตารางเมตร
45(9), 45/1 จร้า
และหนงัสือกรมฯ
ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.7/ว1248
ลว 27 ม.ิย.59

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
ม.ค. ก.พ. ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

3

(ด าเนินการต้ังแต่เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 63)

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

อ าเภอเมอืง
7 หน้าที ่117 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ช่วงที ่1 กม. 0+000 ถึง กม. 1,812,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง

ล าดับที ่ 1 PARA - ASPHALT CONCRETE  0+250 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 - 0001 
สาย ลบ.ถ. 1 - 0001 บ้าน 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง บ้านพระที่-
พระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว ช่วงที ่2 กม. 0+900 ถึง กม.1+220 นั่งเย็น-บ้าน
ต าบลทะเลชุบศร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนองบัวขาว
อ าเภอเมือง ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ต.ทะเลชุบศร

ระยะทาง  320 เมตร รวมระยะ
ทางยาว 570 เมตร

8 หน้าที ่119 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ช่วงที ่1 กม. 0+575 ถึง กม. 1,638,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่5 PARA - ASPHALT CONCRETE 0+675  ช่วงที ่2 กม. 2+830 ถึง 1 - 0006 

สาย ลบ.ถ.1-0006 บ้านหมู่ที่ กม. 3+400  ขนาดผิวจราจร บ้านหมู่ที ่7
7 ต าบลกกโก-บ้าน หมู่ที ่4 กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ต.กกโก-บ้าน
ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง ระยะทางยาว 670 เมตร หมู่ที ่4 ต.ป่าตาล

9 หน้าที ่121 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม. 2+760 ถึง 4,211,000 สาย  ลบ.ถ.  กองช่าง
 ล าดับที ่7 PARA - ASPHALT CONCRETE  กม. 4+000 ขนาด 1-0008

สาย  ลบ.ถ.  1-0008 ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร บ้านไผ่หน้า
บ้านไผ่หน้ากระดาน–บ้าน ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร กระดาน–บ้าน
ส่ีคลอง ต าบลโพธิต์รุ ระยะทางยาว 1,240 เมตร ส่ีคลอง ต.โพธิต์รุ 
อ าเภอเมือง

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

4

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

10 หน้าที ่125 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  ช่วงที ่1 กม.1+000 ถึง 8,654,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่13 PARA -ASPHALT CONCRETE  กม.2+900 ช่วงที ่2 กม.  1-0014

สาย ลบ.ถ. 1-0014 บ้าน 3+400 ถึง กม. 3+989 บ้านสระวัง –
สระวัง–บ้านด่านกระเบา ขนาดผิวจราจรกว้าง บ้านด่านกระเบา 
ต าบลโคกตูม  อ าเภอเมือง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ต.โคกตูม

ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ
ทางยาว 2,489 เมตร

อ าเภอพัฒนานิคม
11 หน้าที ่ 127 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  กม. 6+600 ถึง กม. 1,600,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง

ล าดับที ่ 17 PARA -ASPHALT CONCRETE  7+000 ขนาดผิวจราจร 1-0020
สาย ลบ.ถ.1-0020 บ้านช่องสาริกา– กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ บ้านช่องสาริกา–
บ้านค าพราน ต าบลช่องสาริกา ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร บ้านค าพราน 
อ าเภอพัฒนานิคม ระยะทางยาว 400 เมตร ต.ช่องสาริกา  

12 หน้าที ่129 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ช่วงที ่1 กม. 2+700 ถึง 4,763,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่20 PARA - ASPHALT CONCRETE  ถึงกม.3+500  ช่วงที ่2 1-0023

สาย  ลบ.ถ. 1-0023 กม.4+400 ถึงกม.4+860 บ้านทรัพย์ส าราญ– 
บ้านทรัพย์ส าราญ–บ้านดงลาน ขนาดผิวผิวจราจรกว้าง บ้านดงลาน
ต าบลมะนาวหวาน 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ต.มะนาวหวาน 
อ าเภอพัฒนานิคม ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ

ทางยาว 1,260  เมตร

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

13 หน้าที ่ 238 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว  กม. 0+000 ถึงกม. 0+935 4,341,000 สายซอย 22 กองช่าง
ล าดับที ่29 ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจร กว้าง ระหว่างสาย 

สายซอย 22 ระหว่างสาย 1-2 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1-2 หมู่ที ่3 
หมู่ที ่3 ซอย 22 ระหว่าง ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ ซอย 22 
สาย 2-3 หมู่ที ่3 ซอย 22 ทางยาว  935  เมตร ระหว่างสาย 
ระหว่างสาย 3-4  หมู่ที ่5 2-3 หมู่ที ่3 
ต าบลชอนน้อย เชื่อมต่อ ซอย 22 
หมู่ที ่9 ต าบลพัฒนานิคม ระหว่างสาย 
อ าเภอพัฒนานิคม 3-4  หมู่ที ่5  

ต.ชอนน้อย 
เชื่อมต่อ 
หมู่ที ่9 
ต.พัฒนานิคม

14 หน้าที ่ 239 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว กม.0+000 ถึงกม.1+975  8,608,000 สาย 1-2 กองช่าง
ล าดับที ่31 ASPHALT CONCRETE สายซอย ขนาดผิวจราจรกว้าง ม. 2,3 

20 ระหว่างสาย1-2 หมู่ที ่2,3 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ซอย 20
ซอย 20 ระหว่างสาย 2-3 ข้างละ1.00 เมตร ระยะ ระหว่างสาย
หมู่ที ่2,3,4 ซอย 20 ระหว่าง ทางยาว 1,975 เมตร 2-3 ม. 2,3,4 
สาย 3-4 หมู่ที ่3,4,5 ซอย 20 

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562

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

พ.ศ. 2563

6

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ต าบลชอนน้อย เชื่อมต่อ ระหว่างสาย 
หมู่ที ่13 ต าบลพัฒนานิคม 3-4 ม. 3,4,5 
อ าเภอพัฒนานิคม ต.ชอนน้อย

เชื่อมต่อ ม. 13 
ต.พัฒนานิคม

15 หน้าที ่240 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว กม.0+000 ถึง กม.1+940 6,351,000 บริเวณซอย กองช่าง
ล าดับที ่33 ASPHALT CONCRETE ขนาดผิวจราจรกว้าง 18 สาย 2-3

บริเวณซอย 18 สาย 2 - 3 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง หมู่ที ่12
หมู่ที ่12 ต าบลพัฒนานิคม ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ ต.พัฒนานิคม
เชื่อมต่อ ต าบลหนองบัว ทางยาว 1,940 เมตร เชื่อมต่อ
อ าเภอพัฒนานิคม ต.หนองบัว

16 หน้าที ่240 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว กม.0+000 ถึง กม.0+975 4,051,000 บริเวณซอย กองช่าง
ล าดับที ่34 ASPHALT CONCRETE ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 23 สาย 2-3

บริเวณซอย 23 สาย 2 - 3  ซ้าย เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ซ้าย หมู่ที ่9 
หมู่ที ่9 ต าบลพัฒนานิคม 1.00 เมตร ระยะทางยาว ต.พัฒนานิคม
เชื่อมต่อ ต าบลหนองบัว 975 เมตร เชื่อมต่อ
อ าเภอพัฒนานิคม ต.หนองบัว 

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

7

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ประเภทถนน ค.ส.ล.
17 หน้าที ่254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม. 1 + 715 ถึง กม. ที่ 2,581,000 สาย หมู่ที ่6 กองช่าง

ล าดับที ่58 สายหมู่ที ่6 สายห้วยไผ่ 2 + 530 ขนาดผิวจราจร สายห้วยไผ่
ต าบลน้ าสุด  เชื่อมต่อ กว้าง 5.00 เมตร ระยะยาว ต.น้ าสุด
หมู่ที ่2  ต าบลห้วยขุนราม 815 เมตร หนา 0.15 เชื่อมต่อ 
อ าเภอพัฒนานิคม เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ หมู่ที ่2

ไม่น้อยกว่า 4,075 ต.ห้วยขุนราม
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.05 เมตร

อ าเภอโคกส าโรง
18 หน้าที ่ 131 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม.5+405 ถึงกม.7+730 8,038,000 สายลบ.ถ กองช่าง

ล าดับที ่22 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง (เงินอุดหนนุทั่วไป) 1-0025  
สาย ลบ.ถ. 1 - 0025 บ้าน 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง บ้านวังกระทุม่-
วังกระทุม่-บ้านชอนบอน ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ บ้านชอนบอน
ต าบลโคกส าโรง  ทางยาว 2,325 เมตร ต.โคกส าโรง
อ าเภอโคกส าโรง 

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
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        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

19 หน้าที ่132  ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม.0+000 ถึงกม.0+500 1,689,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่23 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-0026

สาย ลบ.ถ. 1 - 0026 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง บ้านท่าม่วง-
บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ บ้านวังจั่น
ต าบลหนองแขม ทางยาว 500 เมตร ต.หนองแขม
อ าเภอโคกส าโรง

20 หน้าที ่133 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ช่วงที ่1 กม.0+990 ถึง 7,683,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่24 PARA - ASPHALT CONCRETE  กม.2+190  ช่วงที ่2 กม. 1-0027

สาย ลบ.ถ. 1 - 0027 6+250 ถึง กม.7+350 บ้านเพนียด-
บ้านเพนียด-บ้านหนองใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง บ้านหนองใหญ่
ต าบลเพนียด 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ต.เพนียด
อ าเภอโคกส าโรง ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ

ทางยาว 2,300 เมตร

21 หน้าที ่134 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ช่วงที ่1 กม.5+300 ถึง 10,717,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่25 PARA - ASPHALT CONCRETE  กม.6+000 ขนาดผิว 1-0028

สาย ลบ.ถ. 1 - 0028 จราจรกว้าง 6.00 เมตร บ้านวังเพลิง-
บ้านวังเพลิง-บ้านสะแกราบ ไม่มีไหล่ทาง  ช่วงที ่2 บ้านสะแกราบ
ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง กม.6+000 ถึงกม.7+300 ต.วังเพลิง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
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        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร  ช่วงที ่3 กม.
7+300 ถึง กม.8+795 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง
2,195 เมตร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,300 เมตร
รวมระยะทางยาว 3,495 เมตร

22 หน้าที ่138 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม.1+120 ถึง กม.2+000 3,198,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่30 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 (เงินอุดหนนุทั่วไป) 1-0033 

สาย ลบ.ถ. 1 - 0033 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะ บ้านหมู่ที ่10
บ้านหมู่ที ่10 ต าบลคลองเกตุ- ทางยาว 880 เมตร ต.คลองเกตุ-
บ้านหมู่ที ่11 ต าบลห้วยโปง บ้านหมู่ที ่11
อ าเภอโคกส าโรง ต.ห้วยโปง

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ประเภทถนน ค.ส.ล.
23 หน้าที ่ 244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2,938,000 บริเวณหมู ่5 กองช่าง

ล าดับที ่10 สายบริเวณหมูท่ี่ 5 ต าบลโคกส าโรง 4.00 เมตร ยาว 1,140 ต.โคกส าโรง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะแก้ว เมตร หนา 0.15 เมตร เชื่อต่อ หมู่ 5
อ าเภอโคกส าโรง หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ต.เกาะแก้ว

4,560 ตารางเมตร

24 หน้าที ่245 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1,994,000 สายคลอง กองช่าง
ล าดับที ่12 สายคลองหนองยายลักษณ์ 4.00 เมตร ยาว 785 เมตร หนองยาย-

(ช่วงที ่2) หมู่ที ่3 ต าบลเพนียด หนา 0.15 เมตร หรือ ลักษณ์ (ช่วงที ่2)
เชื่อมต่อหมู่ที ่3 ต าบลสะแกราบ คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ม. 3 ต.เพนียด
อ าเภอโคกส าโรง 3,140 ตารางเมตร เชื่อต่อ ม. 3

ต.สะแกราบ

อ าเภอชยับาดาล
25 หน้าที ่140 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม.0+000 ถึง กม.1+345 4,399,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง

ล าดับที ่34 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-0038
สาย ลบ.ถ. 1 - 0038 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง โรงเรียน
โรงเรียนนารายณ์วิทยา- ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ นารายณ์วิทยา-
สะพานนิยมชัยศิริ ทางยาว 1,345 เมตร สะพาน
ต าบลล านารายณ์ นิยมชัยศิริ
อ าเภอชัยบาดาล ต.ล านารายณ์

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

26 หน้าที ่142 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม.0+000 ถึงกม.0+615 2,248,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่38 PARA - ASPHALT CONCRETE  คิดเป็นพืน้ที ่4,560 1 - 0041

สาย ลบ.ถ. 1 - 0041 ตารางเมตร ขนาดผิว บ้านซับตะเคียน -
บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก จราจรกว้าง 6.00 เมตร บ้านหนองโก
ต าบลซับตะเคียน ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว ต.ซับตะเคียน
อ าเภอชัยบาดาล 615 เมตร

อ าเภอท่าวุ้ง
27 หน้าที ่143 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม.0+000 ถึง กม.1+250 5,158,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง

ล าดับที ่40 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-0043
สาย ลบ.ถ. 1 - 0043 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง บ้านเบิก-
บ้านเบิก-บ้านข่อยกลาง ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ บ้านข่อยกลาง
ต าบลบ้านเบิก อ าเภอท่าวุง้ ทางยาว 1,250 เมตร ต.บ้านเบิก

28 หน้าที ่146 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม.2+500 ถึง กม.3+050 2,338,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่43 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 1 - 0046

สาย ลบ.ถ. 1 - 0046 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ บ้านหนอง
บ้านหนองปลาดุก - 1.00 เมตร ระยะทางยาว ปลาดุก-บ้าน
บ้านเขาสมอคอน ต าบลบางล่ี 550 เมตร เขาสมอคอน
อ าเภอท่าวุง้ ต.บางล่ี

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ประเภทสะพาน ค.ส.ล.
29 หน้าที ่246 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 4,400,000 สายหมูท่ี่ 10 กองช่าง

ล าดับที ่19 เสริมเหล็ก สายหมู่ที ่10 ยาว 44.00 เมตร ต.ท่าวุง้
ต าบลท่าวุง้ เชื่อมต่อ (ไม่มีทางเท้า) เชื่อมต่อ
เทศบาลต าบลบางงา เทศบาลบางงา
เทศบาลต าบลท่าวุง้ และ เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง ต าบลท่าวุง้
อ าเภอท่าวุง้ และ อบต.ท่าวุง้

ประเภทถนน ค.ส.ล.
30 หน้าที ่248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1,948,000 สายคันคลอง- กองช่าง

ล าดับที ่25 สายคันคลองไลย์ถึงคลองตัน 4.00 เมตร ยาว 734 เมตร ไลย์ถึงคลองตัน
หมู่ที ่6 ต าบลบางขาม หนา 0.15 เมตร หรือ ม. 6 ต.บางขาม
อ าเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อ คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า อ.บ้านหมี่
ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอทา่วุง้ 2,936 ตารางเมตร เชื่อมต่อ

ต.เขาสมอคอน
อ าเภอบ้านหมี่

31 หน้าที ่147 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม. 1+790 ถึง กม.4+100 6,230,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่46 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 1 - 0049

สาย ลบ.ถ. 1 - 0049 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะ บ้านหนอง
บ้านหนองกระเบียน- ทางยาว 2,310 เมตร กระเบียน - 

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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ด าเนินการต้ังแต่เดือน ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

บ้านชอนม่วง บ้านชอนม่วง
ต าบลหนองกระเบียน ต.หนองกระเบียน
อ าเภอบ้านหมี่

32 หน้าที ่148 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ช่วงที ่1 กม. 0+100 ถึง 6,986,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่47 PARA - ASPHALT CONCRETE  กม. 1+250 ขนาดผิว 1 - 0050 

สาย ลบ.ถ. 1 - 0050 จราจรกว้าง 6.00 เมตร บ้านโพนทอง - 
บ้านโพนทอง - บ้านหนอง- ไหล่ทางกว้างข้างละ บ้านหนองกระเบือ้ง  
กระเบือ้ง  ต าบลเชียงงา 1.00 เมตร  ช่วงที ่2 กม. ต.เชียงงา
อ าเภอบ้านหมี่ 1+250 ถึง กม. 2+000 

ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ช่วงที ่3 กม. 3+637 ถึง
กม.3+827 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร  ช่วงที ่4 กม.
3+827 ถึง กม. 3+922
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ระยะทางยาว 2,185 เมตร

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

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

33 หน้าที ่151 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม.2+300 ถึงกม.4+950 6,823,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่50 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-0053

สาย ลบ.ถ. 1 - 0053 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง บ้านบางกะพี-้
บ้านบางกะพี ้- บ้านน้ าบ่อ ระยะทางยาว 2,650 เมตร บ้านน้ าบ่อ
ต าบลบางกะพี ้อ าเภอบ้านหมี่ ต.บางกะพี่

ประเภทถนน ค.ส.ล.
34 หน้าที ่248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 2,576,000 สายคันคลอง กองช่าง

ล าดับที ่26 สายคันคลองบางไผ่ หมู่ที ่4 เมตร ยาว 970 เมตร บางไผ่ ม. 4
ต.บางพึง่ เชื่อมต่อ หมู่ที ่7 หนา 0.15 เมตร หรือคิด ต.บางพึง่
บ้านทุง่สาธารณ์ เป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า เชื่อมต่อ
ต าบลสนามแจง อ าเภอบ้านหมี่ 3,880 ตารางเมตร ม. 7 บ้านทุง่-

สาธารณ์ ต.สนามแจง

35 หน้าที ่248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1,948,000 สายคันคลอง กองช่าง
ล าดับที ่27 สายคันคลองชกราวฝ่ังใต้ 4.00 เมตร ยาว 734 เมตร ชกราวฝ่ังใต้

หมู่ที ่2 ต าบลบางขาม เชื่อมต่อ หนา 0.15 เมตร หรือคิด ม. 2 ต.บางขาม
ต าบลมหาสอน อ าเภอบ้านหมี่ เป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,936 เชื่อมต่อ 

ตารางเมตร ต.มหาสอน

โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

 สถานที ่
ด าเนินการ

ที่
  งบประมาณ  

(บาท) ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

อ าเภอท่าหลวง
36 หน้าที ่155 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว กม. 1 + 100 ถึง  6,484,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง

ล าดับที ่57 PARA - ASPHALT  CONCRETE  กม. 2 + 900  ขนาด (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 1-0061  
สาย ลบ.ถ.1-0061  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  6,034,000 บาท บ้านเนินสวอง - 
บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว  และเงินอุดหนุน บ้านคลองไทร 
ต าบลหนองผักแว่น 1,800 เมตร  ทั่วไป 450,000 บาท) ต.หนองผักแว่น 
อ าเภอท่าหลวง

37 หน้าที ่156 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ช่วงที ่1 กม. 13 + 250 12,163,000  สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่58 PARA - ASPHALT CONCRETE ถึง กม. 14 + 400 (เงินอุดหนนุทั่วไป) 1-0062

 สาย ลบ.ถ.1-0062 ช่วงที ่2 กม. 15 + 250 บ้านท่าหลวง - 
บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง ถึง กม. 16 + 730 บ้านวังอ่าง 
ต าบลท่าหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ต.ท่าหลวง 
อ าเภอท่าหลวง 6.00 เมตร  ไหล่ทาง

กว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,630 เมตร

38 หน้าที ่157 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว กม. 4+000 ถึงกม.8+100 18,497,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่59 PARA - ASPHALT CONCRETE ขนาดผิวจราจรกว้าง  (เงินอุดหนนุทั่วไป) 1-0063 

สาย ลบ.ถ.1-0063 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง บ้านหนองประดง- 

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

บ้านหนองประดง - บ้านทุง่เป้ง ข้างละ 1.00 เมตร บ้านทุง่เป้ง
ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง ระยะทางยาว 4,100 เมตร  ต.ท่าหลวง

39 หน้าที ่158 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว กม. 5 + 050  ถึง  กม. 4,715,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่60 PARA - ASPHALT CONCRETE 6 + 350  ขนาดผิวจราจร (เงินอุดหนนุทั่วไป) 1-0064 

สาย ลบ.ถ.1-0064 กว้าง  6.00  เมตร  ไม่มี บ้านบ่อคู่ - 
บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด ไหล่ทาง  ระยะทางยาว บ้านทะเลวังวัด
(ซอย 6) ต าบลท่าหลวง 1,300  เมตร (ซอย 6) 
อ าเภอท่าหลวง ต.ท่าหลวง

อ าเภอสระโบสถ์
40 หน้าที ่161 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม. 1+600 ถึง กม.2+270 2,765,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง

ล าดับที ่65 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 - 0069
สาย ลบ.ถ. 1 - 0069 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง บ้านร่องเพกา-
บ้านร่องเพกา - บ้าน ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ บ้านชอนสมบูรณ์
ชอนสมบูรณ์ ต าบลสระโบสถ์ ทางยาว 670 เมตร ต.สระโบสถ์
อ าเภอสระโบสถ์

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

41 หน้าที ่162 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม. 5+405 ถึง กม.7+730 7,654,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง
ล าดับที ่66 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 - 0070

สาย ลบ.ถ. 1 - 0070 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง บ้านดงน้อย-
บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ บ้านเขาราบ
ต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ ทางยาว 2,325 เมตร ต.นิยมชัย

อ าเภอหนองมว่ง
42 หน้าที ่167 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว กม. 0+000 ถึง กม.2+400 7,950,000 สาย ลบ.ถ. กองช่าง

ล าดับที ่75 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 - 0079
สาย ลบ.ถ. 1 - 0079 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง บ้านหนองม่วง-
บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง ข้างละ 1.00 เมตร ระยะ บ้านชอนม่วง
ต าบลหนองม่วง ทางยาว 2,400 เมตร ต.หนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง

43 หน้าที ่240 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA- กม.0+000 ถึง กม.4+000 14,038,000 สายหนองโผล่ กองช่าง
ล าดับที ่32 ASPHALT CONCRETE  สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 หมู่ที ่3

หนองโผล่ หมูท่ี่ 3 ต าบลชอนม่วง เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะ ต.ชอนม่วง
อ าเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อ ทางยาว 4,000 เมตร อ.บ้านหมี่
ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง เชื่อมต่อ

ต.หนองม่วง

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ย.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

ธ.ค. ม.ค.
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  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

อ าเภอโคกเจริญ
44 หน้าที ่232 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว กม. 0+000 ถึงกม.1+220 5,010,000 สาย หมู่ที ่3 กองช่าง

ล าดับที ่ 6 PARA - ASPHALT CONCRETE  ขนาดผิวจราจรกว้าง บ้านวังทอง
สาย หมู่ที ่ 3  บ้านวังทอง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ต.วังทอง
ต าบลวังทอง  เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 ข้างละ 1.00 เมตร  ระยะ  เชื่อมต่อม. 8
บา้นจอมแก้ว ต าบลโคกแสมสาร ทางยาว 1,220 เมตร บ้านจอมแก้ว
อ าเภอโคกเจริญ ต.โคกแสมสาร

232,544,000

เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่ 171 ส่งเสริมการท าเกษตรแบบ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 อ.พัฒนานิคม กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่ 1 ยั่งยืน เพือ่ให้เกษตรกรมีความรู้เร่ือง
การท าเกษตรแบบปลอดภัย
และยั่งยืนบนพืน้ฐานของการ
พึง่ตนเองรวมถึงการท าเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวพระราช-
ด าริเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกร

    1.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
ม.ค.

                                       รวม    44    โครงการ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ที่ โครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาตลอด
จนหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัว
ของเกษตรกรเอง

2 หน้าที ่171 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ 70,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่ 2 และส่ิงแวดล้อม ด าเนินงานตามโครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ
โดยการประขาสัมพันธ์ รณรงค์
และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
แม่น้ าล าคลอง เสริมสร้างสมดุล
ระบบนิเวศน์

3 หน้าที ่ 172 สืบสานตามแนวพระราชด าริ  โดยจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 500,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่ 3 (แก้มลิง)  และหล่อล่ืน

ที่
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ย.ม.ิย. ก.ค.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

4 หน้าที ่172 ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า แม่น้ า จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่4 ในพืน้ทีจ่ังหวัดลพบุรี  ส าหรับเคร่ืองจักรกล หรือ

เคร่ืองมือกลเพือ่ก าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ า แม่น้ าไม่ให้กีดขวาง 
ทางน้ าสามารถระบายน้ าได้อย่าง 
สะดวก และประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค - บริโภคท าการ
เกษตรกรรม และการประมง

5 หน้า 258 ขุดลอกล ารางสาธารณะพร้อม ขนาดปากคลองกว้าง 2,701,000 ม. 9 กองช่าง
ล าดับที ่5 ดาดคอนกรีต หมู่ที ่9 6.00 เมตร ระยะทางยาว ต. เขาพระงาม

ต าบลเขาพระงาม เชื่อมต่อ 700 เมตร เชื่อมต่อ 
หมู่ที ่8  ต าบลท่าแค ม. 8 
อ าเภอเมือง ต.ท่าแค

4,071,000 

236,615,000 

พ.ศ. 2563

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

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

                                                                 รวม   5  โครงการ

                                  รวมยุทธศาสตร์ที ่ 1  ทัง้หมด  49  โครงการ

ที่ โครงการ
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

พ.ศ. 2562
  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  พัฒนาคุณภาพชวีิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่ 173 ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน อบรมให้ความรู้จากประสบ- 20,124,800 สวนนงนุช กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่1 ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง การณ์จริง ส าหรับนักเรียน เยาวชน พัทยา
ในการศึกษาเรียนรู้ ครู ผู้ปกครอง จ านวน 8,000 ราย จ.ชลบุรี

2  หน้าที ่ 173 ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ อบรมนักเรียน  จ านวน 100,000 โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ
ล าดับที ่2 100 ราย อ.พัฒนานิคม

3 หน้าที ่174 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง สนับสนุนหนังสือและส่ือการ 19,998,775 โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่4 การศึกษาด้วยห้องสมุดแหล่ง เรียนการสอน สังกดัส านักงาน

การเรียนรู้ -โรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพืน้ทีก่าร
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ศึกษามัธยม
เขต 5 (โรงเรียนในเขตจังหวัด ศึกษา เขต 5

ลพบุรี) = 25 โรงเรียนมี (โรงเรียนใน
รายการหนังสือและส่ือการ เขตจังหวัด
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ลพบุรี จ านวน
จ านวน 75 รายการ 25 โรงเรียน

4 หน้าที ่ 175 เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญา 1. นักเรียนร้อยละ 10 ของ 500,000 ส านักงาน กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่5 เด็กลพบุรี (งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนทัง้หมดได้เขา้ร่วม (เงินอดุหนุนส่วนราชการ) เขตพืน้ที่
เขต 1) แขง่ขนัทักษะทางวิชาการงาน การศึกษา

ที่
        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

2.1  แผนงานการศึกษา

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ประถม
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม- ศึกษาลพบุรี
ศึกษาลพบุรี เขต 1  เขต 1
2. นักเรียนที่เปน็ตัวแทนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก

40,723,575

เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่177 ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 100,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่1 ในชุมชน ประชาชนทัว่ไป

2 หน้าที ่177 ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 100,000 สถานศึกษา ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่2 นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ในเขต จ.ลพบุรี

3 หน้าที ่178 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 1,000,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่3 ของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ความรู้ในการป้องกันโรค

1,200,000

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค.

โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
2.2 แผนงานสาธารณสุข

ม.ีค.

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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ส.ค. ก.ย.

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ต.ค. พ.ย.

                                                               รวม   4  โครงการ

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

                                                               รวม  3  โครงการ

ที่

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่ 185 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 40,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 19 ด าเนินงานการจัดกิจกรรม สงเคราะห์

วันส าคัญของชาติ กิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างท า
ป้ายไวนิล ฯลฯ โดยส่งเสริมให้
ผู้สุงอายุได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
วันส าคัญของชาติ กิจกรรม
ทางศาสนา งานประเพณีต่างๆ

2 หน้าที ่ 179 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 600,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 1 ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน (เงินรายได้ สงเคราะห์

งานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 160,000
แก้วน้ า และอื่นๆ ส าหรับให้ เงินอุดหนุนทัว่ไป
ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหาร 440000)
ครบทุกมื้อ มีเส้ือผ้า เคร่ือง (ส านักปลัดฯ)
นุ่งห่มเคร่ืองหลับนอนและ
ส่ิงของ เคร่ืองใช้ทีจ่ าเป็น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562

ม.ิย. ก.ค.ม.ค. ก.พ. ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
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 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563

ส.ค.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

  งบประมาณ  
(บาท)

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

3 หน้าที ่179 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 2,830,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่1 สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุส าหรับ (เงินรายได้ สงเคราะห์

ลพบุรี การประกอบอาหารเล้ียง 360,000
ผู้สูงอายุ เช่น ข้าวสาร อาหาร เงินอุดหนุนทัว่ไป
สด-แห้ง อาหารเสริม แกส๊หุงต้ม 2,470,000)
และอื่นๆ ส าหรับให้ผู้สูงอายุ (ส านักปลัดฯ)
ได้รับประทานอาหารครบทุกมื้อ
มีเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหลับ
นอนและส่ิงของเคร่ืองใช้ทีจ่ าเป็น

4 หน้าที ่ 179 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย -เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 70,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่1 ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์

ชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านลพบุรี โดยจัดซ้ือ
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือ
กางเกง ผ้า  ถุงเท้า รองเท้า
และอื่นๆ ส าหรับให้ผู้สูงอายุ
ได้รับประทานอาหารครบทุกมื้อ
มีเส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ือง
หลับนอนและส่ิงของเคร่ือง
ใช้ทีจ่ าเป็น
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  งบประมาณ  
(บาท)

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

5 หน้าที ่ 179 ศูนย์บริการผู้สูงอายุเคล่ือนที่ ออกหน่วยศูนย์บริการ 10,000           อปท.ต่างๆ ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 2 เชิงรุก ผู้สูงอายุเคล่ือนที่ (เงินอุดหนนุทั่วไป) หน่วยงาน/

องค์กรทีดู่แล
ผู้สูงอายุ และชมรม
ผู้สูงอายุใน จ.ลพบุรี

6 หน้าที ่ 180 ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพเบือ้งต้น 220,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 3 (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

7 หน้าที ่ 180 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการด้านสุขภาพเบือ้งต้น 40,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 4 ระยะยาว (Long  Term  Care) ในกลุ่มติดบ้านติดเตียงอย่างเป็น (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

ระบบและต่อเนื่อง

8 หน้ที ่ 181 ให้ความรู้ด้านสุขภาพแกผู้่สูงอายุ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน 35,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 5 และผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถาน สุขภาพ  (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

9 หน้าที ่ 181 ตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพประจ าป ี ผู้สูงอายุ 7,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 6 ในสถานสงเคราะห์คนชรา ในสถานสงเคราะห์คนชรา (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

บ้านลพบุรี  บ้านลพบุรี 
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ที่ โครงการ
        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

10 หน้าที ่ 181 จัดกิจกรรมนันทนาการประจ า จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ 70,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 7 สัปดาห์ กิจกรรมมินิวอล์คแรลล่ี ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรีและใน
คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน ชุมชน 

11 หน้าที ่ 182 อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 15,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 8 วิธีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ เด็ก และเยาวชนในจังหวัดลพบุรี  (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

และเยาวชน 

12 หน้าที ่182 อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพใน 10,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่10 ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน สถานสงเคราะห์ฯ จ านวน 1 (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

ลพบุรีและในชุมชน คร้ัง ผู้สูงอายุทีเ่ข้ารับการฝึก
อบรมส่งเสริมอาชีพ 

13 หน้าที ่ 183 ศึกษาโปรแกรมป้องกันสมอง- จัดกิจกรรมบ าบัดโดยใช้ 25,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่12 เส่ือมของผู้สูงอายุในสถาน- โปรแกรมป้องกันสมองเส่ือม (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านลพบุรี
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ที่ โครงการ

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

14 หน้าที ่183 อบรมเสริมสร้างความสุขจาก จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุใน 40,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่13 การประพฤติธรรมส าหรับ สถานสงเคราะห์คนชรา (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ บ้านลพบุรี พร้อมศึกษาดูงาน
คนชราบ้านลพบุรี หลังการอบรม จ านวน 1 คร้ัง  

ผู้เข้าร่วม จ านวน  50  คน

15 หน้าที ่ 184 ภาพยนตร์ ยาบ ารุงผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมชะลอภาวะสมอง 5,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่14 เส่ือมให้กับผู้สูงอายุโดยใช้ (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

ภาพยนตร์

16 หน้าที ่ 184 ภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเอง จัดกิจกรรมเพือ่เสริมสร้าง 5,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่15 ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คุณค่าในตนเองให้กับ (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

คนชราบ้านลพบุรี ผู้สูงอายุ 

17 หน้าที ่184 ให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก ให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่อง- 5,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่16 ปากแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

18 หน้าที ่185 รักษ์ฟัน ให้บริการรักษาด้านทันตกรรม 50,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่17 เบือ้งต้น (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ
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เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

19 หน้าที ่ 186 ตู้เหล็กใส่เส้ือผ้าผู้สูงอายุ - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 270,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 20 ตู้เหล็กใส่เส้ือผ้าผู้สูงอายุ  (เงินอุดหนนุทั่วไป)

จ านวน 60 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
     1) ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก
     2) ขนาดไม่น้อยกว่า 
46x61x100 เซนติเมตร
     3) ความหนาของแผ่น
เหล็กไม่ต่ ากว่า 0.6 มิลลิเมตร
     4) พ่นสี เคลือบสารป้อง
กันสนิม
     5) มือจับพลาสติก พร้อม
กุญแจล็อกล้ินชักทัง้ชุด

20 หน้าที ่186 วัสดุการเกษตร จัดหาวัสดุการเกษตร 20,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่21 (เงินอุดหนนุทั่วไป) สงเคราะห์ฯ

4,367,000
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                                                            รวม   20  โครงการ

ที่ โครงการ
        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ
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  งบประมาณ  

(บาท)
 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่189  ฝึกอบรมเพือ่สร้างองค์ความรู้ - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ 70,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่1 และจิตส านึกในการจัดการขยะ ด าเนินงานตามโครงการฯ

มูลฝอยในชุมชน เช่นค่าวิทยากร, ค่าอาหาร
และค่าอุปกรณ์ ฯลฯ โดย
ให้ความรู้และสร้างจิตส านึก
ในการลดปริมาณขยะและ
การคัดแยกขยะในครัวเรือน
ชุมชนและสถานศึกษา

2 หน้าที ่189  ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ 678,970 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่2 รวม ด าเนินงานตามโครงการศูนย์

บริหารจัดการขยะอันตรายรวม
เช่นค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
เก็บขยะของเสียอันตรายรวมค่า
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าจัดซ้ือถังใส่ขยะอันตราย ฯลฯ
โดยให้มีแหล่งก าจัดขยะอันตราย/
ติดเชื้อในจังหวัดลพบุรี ทีถู่ก
สุขลักษณะและหลักวิชาการ

748,970        

ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ส.ค.ม.ิย.

     2.4 แผนงานการเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ
ก.ค.ม.ค.
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พ.ย. ธ.ค.

                                                               รวม   2  โครงการ

พ.ศ. 2562        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

พ.ศ. 2563

ต.ค.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1  หน้าที ่ 190 จัดอบรมเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก  100,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่1 ต้านภัยยาเสพติด เยาวชน

2 หน้าที ่190 แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 200,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่2 และสตรี และสตรี

3 หน้าที ่191 ส่งเสริมอาชีพ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 150,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่3 หรือประชาชนทัว่ไป

4 หน้าที ่191 ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ 150,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่4 ให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี

5 หน้าที ่192 ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ- จัดอบรมประชาชนทัว่ไป 400,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่5 พอเพียง ในเขตจังหวัดลพบุรี และแหล่ง

เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

6 หน้ที ่ 193 ส่งเสริมแนวทางการประกอบ จัดอบรมให้แก่นักเรียน 100,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่6 อาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา นักศึกษาทีจ่ะจบการศึกษา 

ในจังหวัดลพบุรี

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2563
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  งบประมาณ  
(บาท)

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ

พ.ศ. 2562
 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7 หน้าที ่194 ส่งเสริมอาชีพ (ส่งเสริมและ จัดฝึกอบรมเพือ่ให้ได้รับ 100,000 พิจารณา กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่8 พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบ ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยว ตามความ
การสินค้า (OTOP) กับการพัฒนาสินค้าและการ เหมาะสม

ตลาดรวมถึงส่งเสริมการรวม
กลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถ
พึง่ตนเองได้เป็นการสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม

8 หน้าที ่ 194 เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบัน จัดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้าง 200,000 พิจารณา กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่9 ครอบครัว ความเข้มแข็งสถาบัน ตามความ
ครอบครัวในการป้องกัน เหมาะสม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสมาชิกในครอบครัวได้ตระ-
หนักถึงความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์
ทีดี่ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

9 หน้าที ่195 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จัดอบรมเพือ่ส่งเสริมให้มี 300,000 อ.พัฒนานิคม กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่10 ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ ความเข้าใจถึงการพึง่ตนเอง
พอเพียง สามารถด ารงตนอยู่โดยใช้

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
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หน่วยงาน
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เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ

10 หน้าที ่ 196 สร้างจิตส านึกพลเมือง จัดฝึกอบรม เพือ่ให้เยาวชน 400,000 อ.เมืองลพบรีุ กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่11 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมท า
ในส่ิงทีม่ีผลกระทบต่อตนเอง
รวมถึงเข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

11 หน้าที ่ 196 ส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน จัดฝึกอบรมเพือ่ให้นักเรียน 200,000 อ.หนองม่วง กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่12 นักศึกษาประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
ของประชาชนชาวไทยตาม
รัฐธรรมนูญ สามารถน าความ
รู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ในชุมชนได้ร่วมถึงน าความรู้
ทีไ่ด้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

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

ต.ค.
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

12 หน้าที ่ 197 อบรมเครือข่ายสมัชชาภาค จัดฝึกอบรมเพือ่ให้สร้างเครือ 100,000 อบจ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่13 ประชาชนขององค์การบริหาร ข่ายภาคประชาชนสนับสนุน
ส่วนจังหวัดลพบุรี และส่งเสริมให้ภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมและประชา-
สัมพันธ์ในการท างานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

13 หน้าที ่ 197 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จัดอบรมเยาวชน นักเรียน 100,000 อ.พัฒนานิคม กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่14 นักศึกษา ให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
เพือ่สังคม ชุมชน และโรงเรียน
มีจิตสาธารณะ และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

14 หน้าที ่199 อนุรักษ์พันธุพ์ืชสมุนไพร - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 50,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่18  ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ค่าจัดซ้ือพันธุพ์ืชสมุนไพร ฯลฯ
โดยเพิม่ปริมาณพันธุพ์ืชสมุน
ไพรให้เพิม่มากขึ้น เป็นแหล่ง
ศึกษาพันธุพ์ืชสมุนไพรและเป็น
ทางเลือกให้กับประชาชนในการรักษา

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ส.ค. ก.ย.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

34

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

15 หน้าที ่ 199 สืบสานตามแนวพระราชด าริ - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 50,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่19  (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาจากพระราชด าริสมเด็จ ค่าจัดซ้ือต้นไม้ ปุย๋คอก ฯลฯ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยไม่ให้ต้นจ าปีสิรินธรสูญพันธุ์
สยามบรมราชกุมารี) ไปจากประเทศไทย รวมถึงเป็น

การอนุรักษ์และรวบรวมข้อมูล
พันธุไ์ม้ทีม่ีดอกสีม่วง

16 หน้าที ่ 198 แจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับ - เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง 500,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่ 15 ประชาชนทีข่าดแคลนน้ าและ และหล่อล่ืนส าหรับใช้ใน

ประสบสาธารณภัย โดยจัดซ้ือ โครงการ ดังนี้ โครงการแจก

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้ าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน
ส าหรับเคร่ืองจักรกล ทีข่าดแคลนน้ าและประสบ

สาธารณภัย โดยจ้ดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ
เคร่ืองจักรกล รถบรรทุกน้ า
เรือยนต์ เพือ่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

ในภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภค-

35

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. ก.พ.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

บริโภค และประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันที

17 หน้าที ่ 198 เป่าล้างบ่อน้ าบาดาล - เพือ่จ่ายเห็นค่าจัดซ้ือวัสดุ 60,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่ 16 เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ

เคร่ืองจักรกลหรือเคร่ืองมือกล 
ยานพาหนะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพือ่ปรับปรุงบ่อน้ า
บาดาลให้มีประสิทธิภาพใช้งาน
ได้ดีและประชาชนมีน้ าทีส่ะอาด
ไว้ใช้อุปโภค

18 หน้าที ่ 198 ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ 500,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับที ่ 17 ความเดือดร้อน เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ

เคร่ืองสูบน้ าช่วยเหลือประชาชน
ทีป่ระสบปัญหาภัยแล้งหรือ
น้ าท่วมและขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์
ของประชาชนผู้ททีไ่ดรับความเดือนร้อน

36

ส.ค. ก.ย.ม.ีค.
ที่ โครงการ

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

พ.ศ. 2562



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

19 หน้าที ่200 สืบสานและถ่ายทอดความรู้ จัดอบรมนักเรียนให้ความรู้ 100,000 โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่22 วิถีปราชญ์ชาวบ้าน เร่ืองวัฒนธรรมและประเพณี อ.บ้านหมี่
ของท้องถิ่น จ านวน 100 ราย

3,760,000

เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่202 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน 1,100,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
โครงการที ่5 รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี งานพิธี รัฐพิธีต่างๆ สถานที่

ต่างๆ และการรับเสด็จ ตามทีม่อบหมาย

2 หน้าที ่201 งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ- 10,000,000 พระนารายณ์ ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 1 มหาราช นารายณ์มหาราชโดยมี ราชนิเวศน์

ประชาชน  นักท่องเทีย่วทัง้
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

3 หน้าที ่ 201 ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จัดอบรมเด็ก เยาวชน และ 200,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 2  ประชาชน และสถานที่

ท่องเทีย่วใน
 จ.ลพบุรี

37

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ก.ย.

2.6 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ที่ โครงการ

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

  งบประมาณ  
(บาท)

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ม.ีค.

                                                           รวม  19  โครงการ

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

4 หน้าที ่ 202 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การ จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 100,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 4 ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วของจังหวัดลพบุรี 

5 หน้าที ่203 อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ว จัดฝึกอบรมเพือ่สร้างเครือข่าย 200,000 สถานที่ กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่6 เชิงนิเวศน์ลุ่มแม่น้ าป่าสัก ความร่วมมือและส่งเสริมให้ชุมชน ท่องเทีย่ว
แสดงบทบาทในการส่งเสริมการ 4 แหล่ง
ท่องเทีย่วด้วยตนเองเปิดโอกาส ตาม
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการฯ
ในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเพือ่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านศูนย์เครือข่าย

6  หน้าที ่211 ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน จัดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬา 400,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่24 (ร้อนนี้มีกีฬาเพือ่ลูกรัก) ประเภทต่าง ๆ ให้แก่ เด็กและ
เยาวชน  ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า  300  ราย

7 หน้าที ่213 แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชน 1,000,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่28 "อบจ.ลพบุรี คัพ" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ไม่น้อยกว่า 500 ราย

38

ส.ค. ก.ย.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

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

โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

8  หน้าที ่213 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 800,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่29 จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 1 , 2 จ านวน 300  ราย

9 หน้าที ่214 แข่งขันกีฬาแบดมินตัน จัดการแข่งขันแบดมินตัน 300,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่31 "อบจ.ลพบุรีโอเพ่น" เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขัน จ านวน 200  ราย 

10 หน้าที ่208 ปรับปรุงรอบบริเวณสนาม ปรับปรุงรอบสนามฟตุบอล 1 ดังนี้ 665,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่18 ฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬา      1. งานปรับปรุงทางเข้าสนาม 1
พระราเมศวร      2. งานทาสีร้ัวสนาม 1

11 หน้าที ่206 ก่อสร้างและติดต้ังไฟฟ้า ค่าก่อสร้างและติดต้ังไฟฟ้า 25,990,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่13 ส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 ส่องสว่างสนามฟุตบอล 1
ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร
ค่าความสว่างคงทีเ่ฉล่ีย
1,200 ลักซ์

12 หน้าที ่ 208 ปูพืน้ยางสังเคราะห์รอบบริเวณ ปูพืน้ยางสังเคราะห์รอบ 7,253,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่17 เคร่ืองเล่นสนามภายในสนาม บริเวณเคร่ืองเล่นสนามพืน้ที่
กีฬาฯ ไม่น้อยกว่า 1,658 ตารางเมตร 

39

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

13 หน้าที ่212 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อบรมให้ความรู้นักเรียน 600,000 พระนารายณ์ กองการศึกษาฯ

ล าดับที ่26 จังหวัดลพบุรี ครูทีเ่ข้าร่วมโครงการให้เกิด ราชนิเวศน์
การเรียนรู้จากสถานทีจ่ริง 
จ านวน 1,800 ราย

48,608,000
99,407,545    

40

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

                                                            รวม  13  โครงการ
                                รวมยุทธศาสตร์ที ่2  ทัง้หมด  61  โครงการ

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่217 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์วารสารองค์การบริหาร 750,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่2 การด าเนินงานขององค์การ ส่วนจังหวัดลพบุรี  จ านวน

บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 9,000 เล่ม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายนายกฯ
 จ านวน 300 เล่ม

2 หน้าที ่217 เพิม่ประสิทธิภาพด้านการเงิน จัดอบรมบุคลากรขององค์การ 80,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่3 การคลังให้กับองค์กรปกครอง บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ

ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3 หน้าที ่218 อบรมเพือ่ป้องกันและปราบ- อบรบเพือ่ป้องกันและ 40,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่5 ปรามการทุจริตในองค์กร ปราบปรามการทุจริต

ในองค์กร

4 หน้าที ่219 ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ จัดอบรมสมมนาเชิงวิชาการ 935,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่7 ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และดูงาน

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี และศึกษาดูงานนอก นอกสถานที่
ลพบุรี สถานที่

5 หน้าที ่217 จัดหาวัสดุการเกษตร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 100,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น และ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เสริมสร้างการเมอืงการบริหารจัดการองค์กรทีด่ี

ต.ค. ก.พ. ม.ีค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เม.ย. พ.ค. ม.ิย.



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุย๋ สารเคมี ส่วนราชการ
และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการ ในความ
ปลูกต้นไม้ส าหรับปรับปรุง รับผิดชอบ
ภูมิทัศน์บริเวณพืน้ทีใ่นความ ของ
รับผิดชอบหรือใช้ในงานราชการ ส านักปลัดฯ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

6 หน้าที ่218 พฒันาระบบเครือข่ายการส่ือสาร จัดให้มีระบบในการให้ข้อมูล 150,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่4 และโทรคมนาคม ข่าวสารทีม่ีประสิทธิภาพ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

7 หน้าที ่ 220 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมรณรงค์และท าส่ือ 50,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 8 การค้ามนุษย์ ประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทัน

ไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 

8 หน้าที ่ 221 โทรทัศน์ แอล อี ดี จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี 27,500 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 9 (LED TV) แบบ  (LED TV) แบบ Smart  TV

Smart  TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด  
55 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับ
เพือ่ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับทราบงานกิจกรรม/

ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

โครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรี

9 หน้าที ่223 ส่งเสริมประชาธิปไตยและ 1) จัดการเลือกต้ังสมาชิก 25,000,000 จ.ลพบุรี กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่ 11 จัดการเลือกต้ัง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแทนต าแหน่งว่าง
2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่นการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเลือกต้ัง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แทนต าแหน่งว่าง

10 หน้าที ่223 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 พิจารณา กองกจิการสภาฯ

ล าดับที ่12 เพือ่ให้คณะผู้บริหารทีป่รึกษา ตามความ
เลขานุการ สมาชิกสภาองค์การ เหมาะสม
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความรู้
เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างจิตส านึกทีดี่ ซ่ือสัตย์ สุจริต

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

และมีความรับผิดชอบ

11 หน้าที ่219 ส ารวจความพึงพอใจของ ประเมินความพึงพอใจของผู้ 100,000 หนว่ยงานของ ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับบริการทีม่ีต่อองค์การบริหาร อบจ.ลพบุรี

ลพบุรี ส่วนจังหวัดลพบุรี ทีใ่ห้บริการ
สาธารณะ

12 หน้าที ่224 ทบทวน/แก้ไข/เพิม่เติม/ จัดประชุมคณะกรรมการ 50,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ
ล าดับที ่14 เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนฯ ,พัฒนาฯ , และ

ของอบจ.ลพบุรี ประชาคมระดับจังหวัด

13 หน้าที ่225 พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง พัฒนาระบบการบริหาร 50,000 จงัหวัดลพบรีุ กองคลัง
ล าดับที ่15 งานคลังในการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.

14 หน้าที ่225 เพิม่ศักยภาพของบุคลากร กิจกรรมที ่1 50,000 อบจ.ลพบุรี หน่วย
ล าดับที ่16 ฝึกอบรมการจัดการความ ตรวจสอบฯ

เส่ียงและการจัดท ารายงาน
การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (เชิงปฏิบัติการ)
-จัดกิจกรรมฝึกอบรม
บุคลากรของ อบจ.ลพบุรี
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        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
กิจกรรมที ่2
อบรมทบทวนศักยภาพองค์
ความรู้การบริหารงานการ
คลังงานพัสดุ (เชิงวิชาการ)
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากร
ของ อบจ.ลพบุรี ให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งานการคลังงานพัสดุตาม
ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

27,682,500

ที่ โครงการ

                                                         รวม   14  โครงการ

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค.
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่227 เพิม่ศักยภาพบุคลากรด้านการ  - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
โครงการที ่3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินงานตามโครงการ

เพิม่ศักยภาพบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดลพบุรี
เพือ่ให้ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติ บทบาท อ านาจ
หน้าทีแ่ผนปฏิบัติการเมื่อ 
เกิดสาธารณภัยในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบ

50,000

27,732,500

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                                                                         รวม   1  โครงการ
                                   รวมยุทธศาสตร์ที ่ 3  ทัง้หมด   15  โครงการ
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  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ



เป็นโครงการ
ทีอ่ยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าที ่ 226 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 40,000 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
ล าดับที ่ 1 เหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนน  (เงินรายได้  20,000 ผู้โดยสาร

งบทั่วไปส่วนราชการ อ.โคกส าโรง
20,000) และสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร
ล านารายณ์ จ.ลพบุรี

40,000

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

47                                                                         รวม  1  โครงการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  กิจการสถานีขนส่ง

  งบประมาณ  
(บาท)

 สถานที ่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

        รายละเอียดของ       
       กิจกรรรมทีเ่กิดขึ้น      
         จากโครงการ

































































































1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 50,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที
(ขาว - ด า) จ านวน  1  เคร่ือง  

2 เคร่ืองดูดฝุ่น จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น  ขนาด 25 ลิตร 14,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1  เคร่ือง

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) 44,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
จ านวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท

4 ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน จัดซ้ือตู้ยาสามัญประจ าบ้าน  จ านวน 2,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
1 ตู้  มีคุณลักษณะ  ดังนี้
     1)  ตู้ยาติดผนัง
     2)  มีกระจกปิด
     3)  มีกุญแจ
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ก.ค. ส.ค. ก.ย.รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก
ม.ิย.

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนงานการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดลพบุรี
1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครภุณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย.พ.ค.

แบบ ผด.02/1 



5 เคร่ืองฉีดน้ าแรง- จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง  พร้อมสาย 84,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ดันสูง ติดกระบอกปืนฉีดน้ าติดต้ังบนโครงมีล้อ

สามารถเคล่ือนที่ได้ง่าย  จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะ  ดังนี้
     1)  เป็นเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูงที่รองรับ
ระบบ Auto Stop เคร่ืองจะหยุดท างานเมือ่
ปล่อยไกลปืน สามารถปรับแรงดันได้
     2)  มอเตอร์ ไม่น้อยกวา่ 3000 วตัต์
     3)  แรงดันสูงสุด ไม่น้อยกวา่ 150 Bar
     4)  ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกวา่ 220V
     5)  อัตราการไหลของน้ าสูงสุด ไม่น้อยกวา่ 7L/Min
      6)  สายยาว ไม่น้อยกวา่ 10 เมตร

194,000

1 เก้าอี้บุนวม จัดซ้ือเก้าอี้บุนวม  จ านวน  50 ตัวๆละ 35,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

700.-บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
     1)  ขนาด ไม่น้อยกวา่W 43 x D 60 
(-3.5 ขายื่น) x 89.5 H เซนติเมตร (+/-1 
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ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

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

     1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
                                                 รวม  5  รายการ

ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก



เซนติเมตร)  ซ้อนเก็บได้
     2)  โครงเหล็กเหล่ียม 6 หุน หนา 1
มิลลิเมตร ชุบโครเมีย่ม
     3)  เฟรมไม้อัดจริง 20 มิลลิเมตร
     4)  พนักพิงดัดโค้งรับหลัง
     5)  ฟองน้ าหลัง 6 หุน ฟองน้ านั่ง 
2 นิ้ว หุ้มหนังเทียมแบบหนา

2 เก้าอี้หุ้มหนังเทียม จัดซ้ือเก้าอี้หุ้มหนังเทียม จ านวน10 ชุดๆ 500,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ละ 50,000.-บาท  มีคุณลักษณะ  ดังนี้

     1)  ขนาดของที่นั่งหน้ากวา้งไม่น้อย

กวา่ 560 มิลลิเมตร x ความลึก (ยาว)

ไม่น้อยกวา่ 600 มิลลิเมตร x พนักพิง

สูงไม่น้อยกวา่ 700  มิลลิเมตร

     2)  มีปุ่มปรับระดับ 4 ตัว/1 ชุด

3 เคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  13  เคร่ือง 472,200 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
รายละเอียดดังนี้
     1)  แบบแขวน  ขนาด  30,000  บีทียู
จ านวน  8  เคร่ืองๆ ละ 40,200.-บาท
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พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก
ที่ ครภุณัฑ์



เป็นเงิน  321,600.-บาท  ส าหรับติดต้ัง
ห้องรับรอง จ านวน 6 เคร่ือง ห้องพักนักกีฬา

ทีมเหย้า  จ านวน 1  เคร่ือง  และห้องพัก
นักกีฬาทีมเยือน  จ านวน  1  เคร่ือง
     2)  แบบแขวน  ขนาด  24,000  บีทียู
จ านวน  4  เคร่ือง ๆละ 32,400.-บาท
เป็นเงิน  129,600.-บาท  ส าหรับติดต้ัง
ห้องกรรมการ  จ านวน  1  เคร่ือง
ห้องพยาบาล  จ านวน 1 เคร่ือง
และห้องรับรอง  จ านวน  2  เคร่ือง
     3)  แบบติดผนัง  ขนาด 18,000 บีทียู
จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท
ส าหรับติดต้ังห้องเคร่ืองเสียง จ านวน 1 เคร่ือง

4 พัดลมอุตสาหกรรม จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมเสาเด่ียว 30,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
เสาเด่ียว  ขนาด ขนาด  22  นิ้ว  จ านวน  10  เคร่ืองๆ 
22  นิ้ว ละ  3,000.-บาท  มีคุณลักษณะ  ดังนี้

     1)  ปรับแรงลมได้  3  ระดับ
     2)  ปรับส่ายซ้าย-ขวา  และหยุด
ส่ายได้ตามต้องการ
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ม.ิย.
ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก
ที่



     3)  ปรับระดับความสูงได้ต้ังแต่
137-183  เซนติเมตร
     4)  ขาเสาและฐานของพัดลมต้อง
มีความแข็งแรง  ทนทาน

1,037,200

1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 180,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
(ขาว - ด า) จ านวน 1 เคร่ือง

2 โต๊ะท างานขาเหล็ก จัดซ้ือโต๊ะท างานขาเหล็ก  จ านวน 2 ตัวๆ 8,200 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ละ 4,100.-บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
     1) หน้าโต๊ะเคลือบผิวด้วยเมลามีน
     2) มีถาดวางแป้นพิมพ์เล่ือนได้
     3) มีล้ินชัก 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อก
     4) ขาโต๊ะท าจากเหล็ก
     5) ขนาดไม่น้อยกวา่ 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
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ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

ที่ ครภุณัฑ์

     1.3  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

                                                   รวม   4   รายการ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก



3 ตู้บานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต ขนาด 49,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
4 ฟุต 118x40x87 เซนติเมตร จ านวน 14 ตู้ๆ

ละ 3,500.-บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
     1)  ตู้บานเล่ือนท าจากเหล็ก
     2)  ด้านหน้าติดกระจกใสมองเห็นด้านใน

4 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) 16,500 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ

จ านวน 3 ตู้ๆละ 5,550 บาท

5 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานจ านวน 12 ตัวๆ ละ 18,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ
1,500 บาท ส าหรับใช้ในงานราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั โดยมีคุณลักษณะ  
ดังนี้  1) เก้าอี้บุด้วยฟองน้ าอย่างดี
        2) ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮโดรลิค
        3) ปรับโยกเอนได้
        4) ขาไนล่อนตัน 5 แฉก ขนาดไม่น้อยกวา่ 24 นิ้ว
        5) ขนาดไม่น้อยกวา่ 57 x 53 x89 เซนติเมตร

6 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว ๆ 16,050 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ
ละ 5,350 บาท ส าหรับใช้ในงานราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้  1) เก้าอี้บุด้วยฟองน้ าอย่างดี

ที่ ครภุณัฑ์
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รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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



       2) มีที่ท้าวแขนบุด้วยฟองน้ าอย่างดี
       3) ปรับความสูง - ต่ าได้
       4) ปรับโยกเอนได้
       5) โครงสร้างภายในท าจากเหล็กแป๊ปกลม
       6) โครงขาเก้าอี้เป็นแบบ 5 แฉก ท าจากเหล็ก
เคลือบผิวด้วยโครเมีย่ม มีลูกล้อ
       7) ขนาดไม่น้อยกวา่ 67 x 70 x 115 เซนติเมตร

7 โต๊ะท างานขาเหล็ก จัดซ้ือโต๊ะท างานขาเหล็กจ านวน 4 ตัว ๆ 16,400       อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ
ละ 4,100 บาท ส าหรับใช้ในงานราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั โดยมีคุณลักษณะ  
ดังนี้ 1) หน้าโต๊ะเคลือบผิวด้วยเมลามีน
      2) มีถาดวางแป้นพิมพ์เล่ือนได้
      3) มีล้ินชัก 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อก
      4) ขาโต๊ะท าจากเหล็ก
      5)ขนาดไม่น้อยกวา่ 120x 60 x75 เซนติเมตร

8 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานจ านวน 5 ตัว ๆ ละ 7,500        อบจ.ลพบุรี  กองคลัง
1,500 บาท ส าหรับใช้ในงานราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
       1) เก้าอี้บุด้วยฟองน้ าอย่างดี
       2) ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮโดรลิค
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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) ปรับโยกเอกได้
       4) ขา ไนล่อนตัน 5 แฉก ขนาด ไม่น้อยกวา่ 24 นิ้ว
       5) ขนาดไม่น้อยกวา่ 57 x 53 x 89 เซนติเมตร

9 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 180,000 อบจ.ลพบุรี หน่วย
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จ านวน ตรวจสอบฯ
(ขาว-ด า) 1 เคร่ือง 

491,650

1,722,850

1 เบาะกระโดดสูง จัดซ้ือเบาะกระโดดสูง จ านวน  1  ชุด  450,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
รายละเอียด  ดังนี้
1)  เบาะรองกระโดดสูง
     1.1 เบาะหุ้มด้วยวสัดุ  Armoured
Polyester ที่เหนียวและทนต่อแรงกระแทก
     1.2  เบาะมีขนาดไม่น้อยกวา่ 6 x 4 x 0.71
เมตร  (กวา้ง x ยาว x สูง)
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ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

ก.ค.

                                                          รวม   9  รายการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

2.  ประเภทครภุณัฑ์การศึกษา

ที่ ครภุณัฑ์
ส.ค. ก.ย.

     2.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก
พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

ต.ค.

                       รวมครภุณัฑ์ส านักงานทั้งหมด    18   รายการ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ ก.ค. ส.ค. ก.ย.



     1.3  ตัวเบาะแยกเป็น 3 ชิ้น น ามาประกบกัน
ด้วยสายล็อคที่แข็มแรงด้านในบรรจุฟองน้ า
สังเคราะห์พิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูง
    1.4  ได้รับการรับรองจากสหพันธส์มาคม
กรีฑานานาชาติ  IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา
แห่งประเทศไทย AAT
2)  เบาะคลุมเบาะรองกระโดดสูง
     2.1  โครงสร้างท าจากฟองน้ าโพลียูรีเทน
     2.2  เบาะคลุมมีความหนาไม่น้อยกวา่  5
เซนติเมตร  มีความนุ่มเป็นพิเศษ
     2.3  ใช้วางคลุมด้านบนเบาะรองกระโดดสูง
เพื่อรองรับแรงกระแทกในขณะที่นักกีฬา
กระโดดลงสู่เบาะและป้องกันรองเท้าตะปู
     2.4  เบาะคลุมมีขนาดไม่น้อยกวา่
6 x 4 x 0.71  เมตร  (กวา้ง x ยาว x สูง)
3)  เสากระโดดสูง
     3.1  ตัวเสาท าด้วยวสัดุ  อลูมิเนียมหรือสแตนเลส
     3.2  เสากระโดดปรับความสูง - ต่ าได้
     3.3  ได้รับการรับรองจากสหพันธส์มาคม
กรีฑานานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑา
แห่งประเทศไทย AAT

ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก



2 เบาะกระโดดค้ า จัดซ้ือเบาะกระโดดค้ า จ านวน 1 ชุด 900,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
มีคุณลักษณะ ดังนี้
     1)  เบาะหุ้มด้วยวสัดุ  Armoured
Polyester Vinyl  ที่เหนียว
     2)  ตัวเบาะทนต่อแรงกระแทก
     3)  ตัวเบาะจะเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันด้วย
ตัวล็อคที่แข็งแรง
     4)  ด้านในเบาะบรรจุฟองน้ าสังเคราะห์
พิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูง
     5)  มีผ้าคลุมเบาะกันฝน
     6)  ตัวเบาะมีขนาดไม่น้อยกวา่ 8 x 6 x 0.81
เมตร  (กวา้ง x ยาว x สูง)
     7)  ได้รับการรับรองจากสหพันธส์มาคมกรีฑา
นานาชาติ IAAF หรือสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย AAT

1,350,000                             รวมครภุณัฑ์การศึกษาทั้งหมด  2  รายการ

ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

งบประมาณ
(บาท)



1 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 868,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 
110 กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน

2 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1,980,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ขนาด 6 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ ากวา่6,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170
กิโลวตัต์ แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน

2,848,000

1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์  พร้อมติดต้ัง 3,000,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทางจ านวน 1 ชุด ขนาด  
85 แรงม้า จ านวน 1 คัน มีคุณลักษณะ  ดังนี้

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

ที่ ครภุณัฑ์

     4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562

               รวมครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งทั้งหมด  2  รายการ

4.  ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร

งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

     3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ธ.ค. เม.ย.

3.  ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ต.ค. พ.ย.

พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

พ.ศ.2562
รายละเอียดของครภุณัฑ์

พ.ศ. 2563

ม.ค.ก.พ.ม.ีค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ค.ม.ิย.
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     1)  เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์  ล้อยาง
4  ล้อ  แบบขับเคล่ือน  4  ล้อ  เป็นรถใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน
     2)  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
ไดเร็คอินเจ็คชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ า
     3)  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกวา่ 95 แรงม้า
     4)  ระบบไฟฟ้าแบตเตอร่ี 12 โวลท์
     5)  ระบบพวงมาลัย แบบเพาเวอร์
หรือแบบไฮโดรสแตติค
      6)  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกวา่ 8
เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกวา่ 2 เกียร์ และ
มีระบบล็อคเพลาท้าย
     7)  ระบบเบรก แบบจานเบรกหลาย
แผ่นแช่ในน้ ามัน
     8)  ปริมาณความจุของถังน้ ามัน
เชื้อเพลิง ไม่น้อยกวา่ 90 ลิตร
     9)  เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง เป็น
เคร่ืองตัดหญ้าใช้ติดท้ายรถฟาร์ม
แทรกเตอร์แบบ 3 จุด
     10)  มีชุดอุปกรณ์ใบมีดดันดิน

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย.
ที่

พ.ศ. 2563

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

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก



     11)  สามารถตัดหญ้าได้กวา้งไม่น้อย
กวา่ 125 เซนติเมตร
     12)  หัวตัดหญ้าสามารถหมุนได้
ไม่น้อยกวา่ 200 องศา

3,000,000

1 เคร่ืองเจาะคอนกรีต จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต ขนาด 3,500 วตัต์ 43,500 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
พร้อมดอกเจาะ จ านวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ ดังนี้
     1)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร
(2 นิ้ว) ความยาวกระบอก 30 - 40 เซนติเมตร
จ านวน 2 ดอก
     2)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)
ความยาวกระบอก30 - 40 เซนติเมตร จ านวน 2 ดอก
     3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร  
(4 นิ้ว) ความยาวกระบอก 30 - 40 เซนติเมตร
จ านวน 2 ดอก

43,500

ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย.

                                รวมครภุณัฑ์การเกษตรทั้งหมด  1  รายการ

     5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                              รวมครภุณัฑ์ก่อสรา้งทั้งหมด   1  รายการ

พ.ศ. 2563

ม.ค.ก.พ. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.

5.  ประเภทครภุณัฑ์ก่อสรา้ง

ที่ ครภุณัฑ์ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

 สถานที่ 
ด าเนินการ

ก.พ. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)



1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวตัต์ 52,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ขนาด 5 กิโลวตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง

2 วทิยุส่ือสาร จัดซ้ือวทิยุส่ือสาร จ านวน 6 เคร่ือง ๆละ 12,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
2,000.-บาท มีคุณลักษณะ  ดังนี้
     1)  ความถี่ 245.00 -245.9875 MHz.
     2)  ก าลังส่ง 0.5 วตัต์
     3)  มีจ านวนช่องหลัก 80 ช่อง บันทึก
ช่องความจ าได้ 119 ช่อง
     4) 51 CODE OF CTCSS/214 CODE OF DCS
     5)  มีระบบป้องกันการดักฟัง
     6)  CHANNEL & FREQUECY DISPLAY MODE
     7)  MEMORY  DISPLAY  MODE
     8)  ROGER BEEP SOUND (ROG)
     9)  สามารถต้ังช่องเป็นรายชื่อได้
     10)  มีระบบ VOX
     11)  ต้ังเวลาเปิด - ปิดได้
     12)  ระบบ Duplex (รับ-ส่ง ต่างความถี)่
     13)  ฟังวทิยุ FM ได้ 87.5 - 108.0 MHz.
     14)  TIME - OUT TIMER
     15)  มีระบบส่ันเตือน

64,000
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ครภุณัฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

                                                        รวม   2  รายการ

6.  ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

     6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



1 เคร่ืองขยายเสียง จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง 250,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
พร้อมล าโพงประจ า ประจ าโรงยิมพิสุทธธิรรมธาดา จ านวน 1 ชุด 
โรงยิมพิสุทธธิรรมธาดา พร้อมล าโพงมีคุณลักษณะ  ดังนี้

     1)  เคร่ืองผสมสัญญาณ  ขนาดเสียง  14
ช่อง  พร้อมภาคขยายเสียง  500  วตัต์  
สเตริโอ  จ านวน  1  ตัว
     2)  ล าโพงแบบ  2  ทาง ขนาด  15 
นิ้ว  จ านวน  4  ตัว
     3)  ไมโครโฟนแบบมีสาย  (พร้อมสาย)
จ านวน  4  ตัว
     4)  ไมโครโฟนแบบไร้สาย  จ านวน 2 ตัว
     5)  ขาต้ังไมโครโฟน  จ านวน  2  ตัว
     6)  ขาต้ังไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ 
จ านวน  2  ตัว
     7)  ชุดแขวนล าโพง  จ านวน  4  ชุด
     8)  สายล าโพงทั้งระบบ
     9)  ตู้ Rack 19 นิ้ว 15U จ านวน 1 ตัว  
     10)  เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง

250,000
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ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
     6.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

                                                        รวม    1   รายการ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก



1 ชุดระบบเสียงประกาศ จัดซ้ือชุดระบบเสียงประกาศภายใน 408,000     อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ภายในอาคารส านักงาน อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
องค์การบริหารส่วน- จังหวดัลพบุรี  พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 
จังหวดั มีคุณลักษณะ ดังนี้

     1) ไมโครโฟนประกาศแบบต้ังโต๊ะ
ขนาด 6 โซน จ านวน 2 เคร่ือง
     2) เคร่ืองควบคุมระบบเสียงประกาศขนาด
6 โซน พร้อมภาคขยายในตัว จ านวน 1 เคร่ือง
     3) เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 240 วตัต์จ านวน 1 เคร่ือง
     4) ล าโพงติดเพดาน ขนาด 6 วตัต์ จ านวน 77 ตัว
     5) ล าโพงตู้ส าหรับติดผนัง ขนาด 30 วตัต์
จ านวน 4 ตัว
     6) ล าโพงฮอร์น ขนาด 15 วตัต์ จ านวน 4 ตัว
     7) เคร่ืองควบคุมเสียง ขนาด 12 วตัต์
จ านวน 22 ตัว
     8) เคร่ืองควบคุมเสียง ขนาด 36 วตัต์
จ านวน 3 ตัว
     9) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกวา่
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 สถานที่ 
ด าเนินการ

ที่ ครภุณัฑ์

     6.3  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562

เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.



1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง
     10) ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 15U
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด

408,000
722,000

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ 27,500 อบจ.ลพบุรี กองการศึกษาฯ
(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
Smart TV 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง  ส าหรับใช้ในงานราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั

27,500
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     7.1  แผนงานการศึกษา

ที่ ครภุณัฑ์

                                                            รวม   1   รายการ

                      รวมครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุทั้งหมด  4   รายการ
7.  ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                                                           รวม  1  รายการ

ที่ ครภุณัฑ์

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562

ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

พ.ศ. 2563

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 กล้องถ่ายภาพ ระบบ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล        74,990 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ดิจิตอล ความละเอียด ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จ านวน 
24 ล้านพิเซล 1 ตัว มีคุณลักษณะ  ดังนี้

     1) เซนเซอร์รับภาพขนาด CMOS
ไม่น้อยกวา่ 35.6 X 23.8 mm. 
(Full - Frame)
     2) ความละเอียดใช้งาน ไม่น้อยกวา่
24.2 ล้านพิกเซล
     3) รองรับวดีีโอ ไม่น้อยกวา่ 4K ที่ 30 Fps
     4) กันส่ัน ไม่น้อยกวา่ 5 แกน 5.5 Stops
     5) ความเร็วชัตเตอร์ ไม่น้อยกวา่
30-1/8000 วนิาที
     6) สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้
ไม่น้อยกวา่ 10 เฟรมต่อวนิาที
     7) ชนิดโฟกัส ไม่น้อยกวา่ 693 จุด
แบบ Phase Detection
     8) ระบบวดัแสง ไม่น้อยกวา่ 63-zone
Evaluative, Center Weighted, Partial
     9) ระบบชดเชยแสง +5 EV (in 1/3
or 1/2 EV steps)
     10) ความไวแสง ISO (100-51200)
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ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย.

พ.ศ.2562

ต.ค.ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ.ม.ค.

     7.2  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก
พ.ย. ธ.ค.



ขยายได้ถึง 204800
     11) สมดุลแสงสีขาว (WB) Auto,
ปรับมือได้ ไม่น้อยกวา่ 7 โหมด, 
Kelvin 2500K - 10,000K
     12) ช่องมองภาพ viewfinder 
Electronic magnification
     13) แสดงผลการท างานด้วยจอแบบ
 LCD ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 นิ้ว
     14) ความสะเอียดจอไม่น้อยกวา่
920,000 พิกเซล
     15) ความเคล่ือนไหว AVCHD Ver.2.0 
MPEG - 4 AVC/H.264 XAVC S
     16) หน่วยความจ าที่ใช้ Compact
Flash Type I or Type II

2 เลนส์กล้องถ่ายภาพนิ่ง จัดซ้ือเลนส์กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระยะโฟกัส 50 4,250 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
มิลลิเมตร จ านวน 1 ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้
     1) ระยะโฟกัส (Focal Length)ไม่น้อยกวา่ 50 mm
     2) รูรับแสงกวา้งที่สุด (Masimum Aperture) f1.8
     3) รูรับแสงแคบที่สุด (Masimum
Aperture) f1.22-36
     4) องค์ประกอบเลนส์ (Lens Construction)
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ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ. 2563

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

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562



ไม่น้อยกวา่ 6 elements in 5 grorps
     5) ระยะโฟกัสต่ าสุด (Minimum 
Focus Distance) 1.15 ft./0.35 m
     6) อัตราการขยายสูงสุด (Maximum
Reproduction Ratio) 1:4.1 
     7) จ านวนของม่านรับแสง (Number
of Diaphragm Biades) ไม่น้อยกวา่ 6
     8) มุมของภาพ (Picture AngIe)
ไม่น้อยกวา่ 46 องศา
     9) ระบบช่วยโฟกัส AF with Fulltime manual
     10) ขนาดฟิลเตอร์ (Filter Attachment
Size) ไม่น้อยกวา่ 49 mm

79,240
106,740

1 เคร่ืองตัดหญ้า แบบ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 47,500 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ข้อแข็ง จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 9,500.-บาท

47,500
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

8.  ประเภทครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั

                                                          รวม      1    รายการ

                                                       รวม    2   รายการ

     8.1  แผนงานการเกษตร

ที่ ครภุณัฑ์

              รวมครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพรท่ั้งหมด    3   รายการ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.



1 ตู้เย็น ขนาด 7 จัดซ้ือตู้เย็น  ขนาด  7  คิวบิกฟุต  9,400 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
คิวบิกฟุต จ านวน  1  ตู้  

9,400

56,900

1 ลิฟท์ยกรถคานล่าง จัดซ้ือลิฟท์ยกรถคานล่าง พร้อมติดต้ัง 192,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
พร้อมติดต้ังอแดป- แดปเตอร์ต่อขาลิฟท์ จ านวน 1 ตัว 
เตอร์ต่อขาลิฟท์ มีลักษณะ  ดังนี้

     1) ความหนาของเหล็ก ไม่น้อยกวา่ 
0.5 mm.
     2) รับน้ าหนักสูงสุด ไม่น้อยกวา่ 4000 kg.
     3) ยกได้สูงสุด ไม่น้อยกวา่ 1800 mm.
     4) ความสูงทั้งหมด ไม่น้อยกวา่ 3400 mm.
     5) ความกวา้งระหวา่งเสา ไม่น้อย
กวา่ 2800 mm.
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งบประมาณ
(บาท)

ที่ ครภุณัฑ์

ที่ ครภุณัฑ์

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

     9.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9.  ประเภทครภุณัฑ์โรงงาน

     8.2  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.

                                                            รวม   1  รายการ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

                        รวมครภุณัฑ์งานบ้านงานครวัทั้งหมด  2  รายการ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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) ความกวา้งระหวา่งช่องรถ ไม่น้อย
กวา่ 2400 mm.
     7) กระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกวา่ ก าลัง
ไฟฟ้า 3 แรง/220 โวลล์
     8) ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO9001 หรือ ISO9002

2 เคร่ืองถ่วงล้อ แบบ จัดซ้ือเคร่ืองถ่วงล้อ แบบมีฝาครอบ 240,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
มีฝาครอบ จ านวน 1 ตัว มีลักษณะ ดังนี้

     1) ความกวา้งขอบล้อ ไม่น้อยกวา่
10 - 24 นิ้ว
     2) ความกวา้งของล้อ ไม้น้อยกวา่
5 - 20 นิ้ว
     3) เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ไม่น้อย
กวา่ 1,100 mm.
     4) ระบบไฟฟ้า ไม้น้อยกวา่ 220 V/380 V
     5) แรงดันลม ไม่น้อยกวา่ 6 - 8 Bar
     6) รับน้ าหนักล้อสูงสุด ไม่น้อยกวา่ 150 กิโลกรัม
     7) มีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเป็น LED
     8) มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ถ่วงล้อ
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ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก



3 ถังเติมน้ ามันเกียร์ จัดซ้ือถังเติมน้ ามันเกียร์ แบบใช้ลม  15  ลิตร 62,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
แบบใช้ลม จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 31,000.-บาท

มีคุณลักษณะ  ดังนี้
     1) ตัวถังท าจากโลหะ ติดล้อสามารถ
เคล่ือนที่ได้ง่าย
     2) ความจุถัง ไม่น้อยกวา่ 15 ลิตร
     3) ความยาวของสาย ไม่น้อยกวา่
1/4" x 3 เมตร
     4) แรงดันลม ไม่น้อยกวา่  4 - 9 kg

4 ถังอัดจารบี แบบ จัดซ้ือถังอัดจารบี แบบใช้ลม จ านวน 20,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ใช้ลม 1 ชุด มีคุณลักษณะ  ดังนี้

     1) ตัวถังท าจากโลหะติดล้อ สามารถ
เล่ือนที่ได้ง่าย
     2) ขนาดถังบรรจุ ไม่น้อยกวา่ 30 ลิตร
     3) ความยาวของสาย ไม่น้อยกวา่ 3 เมตร
     4) แรงดันลม ไม่น้อยกวา่ 4 - 9 Bar
     5) ถังแบบสามถังจารบี ไม่ต้องถ่ายจารบีลงถังอัด

5 แม่แรงยกกระปุก- จัดซ้ือแม่แรงยกระปุกเกียร์ ขนาด 800 21,400 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
เกียร์  กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

535,400
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ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

                                รวมครภุณัฑ์โรงงานทั้งหมด  5  รายการ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก



1 บล็อกสตาร์ท จัดซ้ือบล็อกสตาร์ท จ านวน 10 บล็อกๆ 120,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ
ละ 12,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะตัว
บล็อกสตาร์ขาและที่ยันเท้า  เป็นวสัดุ
ALUMINUM ที่แข็ง  ที่ยันเท้าปรับระดับ
ความเอียงและปรับเล่ือนระยะได้ มีปุ่ม
ตะปูติดที่ใต้ตัวบล็อกสตาร์ท ส่วนบนที่
ยันเท้าเป็นยางใยสังเคราะห์มีความหนา 
12 มิลลิเมตร สามารถใช้ได้ทั้งบนลู่ยางสังเคราะห-์ลู่ดิน

120,000

1 กล้องระดับ ขนาด จัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 136,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ก าลังขยาย 30 เท่า 30 เท่า จ านวน 4 ชุดๆ ละ 34,000.-บาท

2 ไม้สต๊าฟ แบบชัก จัดซ้ือไม้สต๊าฟ แบบชัก ขนาด 5 เมตร 16,200 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ขนาด 5 เมตร จ านวน 6 อันๆ ละ 2,700.-บาท
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10.  ประเภทครภุณัพ์กีฬา
     10.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ม.ีค. ม.ิย.ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2563

ต.ค.

ก.ย.

เม.ย.

11.  ประเภทครภุณัฑ์ส ารวจ

ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562
     11.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครภุณัฑ์ ธ.ค.ม.ค. เม.ย.พ.ค.

ม.ค.ธ.ค. ก.พ.ม.ีค.

ก.พ.

พ.ศ.2562

พ.ย.

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย.

                                รวมครภุณัฑ์กีฬาทั้งหมด    1    รายการ

พ.ค.ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก



มีคุณลักษณะ  ดังนี้
     1) ท าด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
     2) มีทั้งชนิดความยาว 3 เมตร ,4 เมตร
และ 5 เมตร สามารถเล่ือนขึ้น - ลงได้
     3) มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวต้ัง เป็นรูป
ตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 เซนติเมตร
มีเลขก ากับทุก 10 เซนติเมตร
     4) มีหลอดระดับฟองกลมและซอง
บรรจุไม้สต๊าฟ
     5) มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
     6) สีที่ขีดแบ่งเป็นสีด าสลับแดง ทุกๆ
1 เมตร บนพื้นสีขาว
     7) มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง

3 เทปวดัระยะ แบบ จัดซ้ือเทปวดัระยะแบบเรซิน ขนาด 12,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
เรซิน ขนาด 50 50 เมตร จ านวน 6 ตลับๆ ละ 2,000.-บาท
เมตร มีคุณลักษณะ ดังนี้

     1) เทปวดัระยะยาว แบบตลับเปิด
โครงพร้อมหัวปักหมุด
     2) เนื้อเทปใยแก้วเต็มความกวา้ง 13 มิลลิเมตร  
     3) ตัวหนังสือพิมพ์นูนด้วยเรซิน 

ม.ิย.
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก
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ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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



คมชัด ลดแสงสะท้อนในที่โล่งแจ้ง
     4) แถบสายวดัเคลือบอีกชั้นด้วย PVC 
ใส เพื่อความคงทน
     5) ความยาว 50 เมตร
    

4 ล้อวดัระยะทาง จัดซ้ือล้อวดัระยะทาง จ านวน 3 อันๆ 27,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง
ละ 9,000.-บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
     1) โครงสร้างของล้อท าด้วยวสัดุ
พลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยางมีเส้น
รอบวง 1 เมตร
     2) โครงด้ามท าด้วยวสัดุโลหะพับเก็บ
ได้มีระบบเบรกควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ว
     3) โครงสร้างสามารถพับคร่ึงเพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บ
     4) มีขาต้ังพักเพื่อความสะดวกในการ
ท างาน มึถุงบรรจุล้อ
     5) สามารถแสดงผลการวดัระยะทาง
ได้ 9999.9 เมตร
     6) มาตรวดัแสดงผลเป็นหน่วยเมตร
แสดงค่าระยะทางละเอียด ถึงหน่วยเดซิเมตร
     7) มีปุมกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็น

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

ม.ค.
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งบประมาณ
(บาท)

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562



ศูนย์ที่มือจับและที่มาตรวดั
     8) สามารถวดัระยะได้ทั้งระบบ
เดินหน้าและถอยหลัง

191,200

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน 17,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ส าหรับงานส านักงาน ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กวา่  19  นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 15,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จ านวน  1  เคร่ือง

เลเซอร์ หรือ LED สี

32,000

 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

ม.ีค. เม.ย.

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.

     12.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ ครภุณัฑ์

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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

ที่ ครภุณัฑ์

                                                     รวม   2   รวยการ
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รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2562

                               รวมครภุณัฑ์ส ารวจทั้งหมด   4   รายการ

12.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค. ส.ค. ก.ย.



   12.2  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน 102,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ส าหรับงานส านักงาน ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกวา่

19  นิ้ว)  จ านวน  6  เคร่ืองๆ ละ 17,000.-บาท

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน 30,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ส าหรับงานประมวล ประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ผล  แบบที่  2 ไม่น้อยกวา่  19  นิ้ว)  จ านวน 1  เคร่ือง 

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED 8,900 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
หรือ LED ขาวด า ขาวด า ชนิด Network  แบบที่  1
ชนิด  Network (28 หน้า/นาที)  จ านวน  1  เคร่ือง
แบบที่  1

4 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 30,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จ านวน  2  เคร่ืองๆ
เลเซอร์ หรือ LED สี ละ  15,000.-บาท  

5 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  87,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ขนาด  1  KVA 1 KVA จ านวน 15 เคร่ืองๆ ละ 5,800.-บาท
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ครภุณัฑ์ที่ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 51,000 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ

ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน
3 เคร่ืองๆ ละ 17,000.-บาท

7 เคร่ืองพิมพ์ชนิด เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 17,800 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ

เลเซอร์หรือชนิด ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
LED ขาวด า (28 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

8,900.-บาท

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล 88,000 อบจ.ลพบุรี  กองคลัง
ส าหรับงานประมวล- แบบที่  1  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
ผลแบบที่ 1 จ านวน  4  เคร่ืองๆ ละ  22,000.-บาท

9 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  Multifunction  27,000 อบจ.ลพบุรี  กองคลัง
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 3 
เลเซอร์ หรือ LED เคร่ืองๆ ละ  9,000.-บาท
ขาวด า  

10 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนด 1 KVA 23,200 อบจ.ลพบุรี  กองคลัง
ขนาอ  1  KVA   จ านวน 4  เคร่ีองๆ ละ 5,800.-บาท

464,900

496,900

76

                  รวมครภุณัฑ์คอมพิวเตอรท์ั้งหมด  12  รายการ

ครภุณัฑ์

                                                       รวม   10   รายการ

ที่ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
 สถานที่ 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

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




























































