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                                      บทน า 

 แผนการด าเนนิงาน  หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  

 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น น ารายละเอียดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการไปปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนด 
ห้วงระยะเวลาไว้  

  จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงาน 
   1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างาน 
กับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
   2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   3. แผนการด าเนินงาน จะมีที่มาจาก 
    3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
    3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการ 
จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่น 
    3.3 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเอง 
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็น 
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
  4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 ข้อ 4 การจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา 
ท้องถิ่น ให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.02/1  
 
           ดังนั้น... 
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  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ดังนี้  
   บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
(แบบ ผด.01) แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน  คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จ านวนทั้งหมด 59 โครงการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 254,450,000.- บาท  ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 55 โครงการ งบประมาณ  
253,100,000.- บาท 
   - แผนงานการเกษตร จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,350,000.- บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
จ านวนทั้งหมด 88 โครงการ   งบประมาณท้ังสิ้น 116,460,500.- บาท  ประกอบด้วย 6 แผนงาน 
   - แผนงานการศึกษา จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 30,224,800.- บาท   
  - แผนงานสาธารณสุข จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 8,150,000.- บาท                         
  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 37,027,800.- บาท 
 - แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 770,000.- บาท 
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 23 โครงการ งบประมาณ 7,910,000.- บาท  
  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 23 โครงการ  
งบประมาณ 32,377,900.- บาท  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี   
จ านวนทั้งหมด 16 โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น 34,996,000.- บาท ประกอบด้วย 2 แผนงาน  
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ  
34,820,000.- บาท    
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  
176,000.- บาท 
   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง จ านวน 6 โครงการ  
งบประมาณ 133,500.- บาท   
                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)   จ านวนทั้งสิ้น 163 โครงการ   
งบประมาณ  405,906,500.- บาท   ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ จ านวน 6 ส่วนราชการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและหน่วยตรวจสอบภายใน           

   บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา  
(แบบ ผด.02/1) ประกอบด้วย 
   1. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 18 รายการ งบประมาณ 492,500.- บาท 
  2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 4 รายการ งบประมาณ  
3,749,600.- บาท  
 3. ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 25,000.- บาท 
 4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 66,000.- บาท 
 5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 20,000.- บาท 
  6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ งบประมาณ 436,900.- บาท  
  รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 6 ประเภท จ านวน 35 รายการ   
งบประมาณทั้งสิ้น 4,790,000.- บาท 
          งบประมาณ... 
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   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง 
    1. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 8 รายการ งบประมาณ 194,000.- บาท 
    2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 2,500.- บาท  
   รวมครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง   
จ านวน 9 รายการ 196,500.- บาท  

 ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน                                                    

 ระยะเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    
   ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ 
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง 
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง 
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

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

                                                  

 

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

  



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

โครงการท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 59 36.19 254,450,000        62.68

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 55 33.74 253,100,000          62.35 กองช่าง
   1.2 แผนงานการเกษตร 4 2.45              1,350,000 0.33 กองกิจฯ  กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและ
   อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

88 53.99 116,460,500        28.70

    2.1 แผนงานการศึกษา 3 1.84 30,224,800           7.45 กองการศึกษาฯ
    2.2 แผนงานสาธารณสุข 5 3.07 8,150,000             2.01 ส านักปลัดฯ
    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 32 19.63 37,027,800           9.12 ส านักปลัดฯ
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.23 770,000               0.19 กองช่าง
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 23 14.11 7,910,000             1.95 ส านักปลัดฯ  กองกิจฯ 

กองช่าง กองการศึกษาฯ

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 23 14.11 32,377,900           7.98 ส านักปลัดฯ กองกิจฯ 
กองการศึกษาฯ

5

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวน
โครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

โครงการท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเมือง การบริหาร
   จัดการองค์กรท่ีดี

16 9.82          34,996,000 8.62

   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14 8.59            34,820,000 8.58
ส านักปลัดฯ  กองกิจฯ 
กองแผนฯ กองคลัง      

หน่วยตรวจสอบฯ

   3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.23                176,000 0.04  กองแผนฯ   กองช่าง

รวมท้ังส้ิน 163 100      405,906,500 100

   หมายเหตุ.-   1. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง จ านวน 6 โครงการ  งบประมาณ 133,500 บาท  (หน้าท่ี 74-76)
                    2. แบบ ผด.02/1  (ประเภทครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้จัดท าเป็นโครงการ ไม่น ามารวมในแบบ ผด.01) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
                       ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

6



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี  170 สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 100,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับท่ี  79 ส าหรับด าเนินโครงการสนับสนุน

กิจกรรมรับเสด็จโดยจัดซ้ือดินลูกรัง 
หิน หินคลุก ยางแอสฟัลท์ 
แอสฟัลท์คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ
และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการรับเสด็จฯ

2 หน้าท่ี  170 สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิง 100,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับท่ี  79 และหล่อล่ืนส าหรับด าเนินโครงการ

สนับสนุน กิจกรรมรับเสด็จ
โดยจัดซ้ือ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ส าหรับเคร่ืองจักรกล เพ่ือเตรียม
ความพร้อม ส าหรับการรับเสด็จฯ

7

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

แบบ ผด.02



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

3 เพ่ิมเติม รถขุดตีนตะขาบ - รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 7,200,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 จ านวน 1 คัน
หน้าท่ี 7
ล าดับท่ี 10

4 เพ่ิมเติม รถตักหน้าขุดหลัง - รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 3,300,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 4 ล้อ จ านวน 1 คัน 
หน้าท่ี 7
ล าดับท่ี 11

5 เพ่ิมเติม รถบรรทุก (ดีเซล) - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 3,960,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
หน้าท่ี 7 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ล าดับท่ี 12 ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะ

เทท้าย จ านวน 2 คัน  คันละ
1,980,000.- บาท 
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

6 หน้าท่ี  170 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท า 1,500,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับท่ี  80 จราจร ติดต้ังป้ายจราจร ป้ายช่ือสายทาง

ไฟกระพริบ เคร่ืองหมายบนผิวทาง
และสัญญาณเก่ียวกับระบบจราจร
ตามมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยประชาชน ได้รู้จักสายทาง
ท าให้สะดวก มีความปลอดภัย และ
เพ่ือเป็นการแจ้งเตือนจุดเส่ียง ต่อการ
เกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง โดยติดต้ัง
บริเวณถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

7 เพ่ิมเติม รถบรรทุกน้ า - รถบรรทุกน้ า แบบอเนกประสงค์ 9,000,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ชนิด 10 ล้อ จ านวน 2 คัน คันละ 
หน้าท่ี 6 4,500,000.- บาท
ล าดับท่ี 9

9



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

อ าเภอเมือง
8 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 17,960,000     อ.เมือง กองช่าง

คร้ังท่ี 3/2563 PARA - ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว PARA - ASPHALT (เงินรายได้
หน้าท่ี  1 สาย ลบ.ถ 1-0008  CONCRETE  สาย  ลบ.ถ 1-0008  1,796,000)

บ้านไผ่หน้ากระดาน  บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านส่ีคลอง (เงินอุดหนุน
 - บ้านส่ีคลอง อ าเภอเมือง อ าเภอเมือง เฉพาะกิจ

ช่วงท่ี 1 กม.1+200 ถึง กม.2+760 16,164,000)
ช่วงท่ี 2 กม.6+000 ถึง กม.7+100
ช่วงท่ี 3 กม.8+500 ถึง กม.10+125
ช่วงท่ี 4 กม.15+070 ถึง กม.15+640
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทางยาว  4,855  เมตร  

9 หน้าท่ี 118 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 4,402,000 อ.เมือง กองช่าง
ล าดับท่ี 3 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE
และท่ี สาย ลบ.ถ 1-0004 สาย ลบ.ถ 1-0004 บ้านดอนโพธ์ิ -
เปล่ียนแปลง บ้านดอนโพธ์ิ - บ้านโคกล าพานบ้านโคกล าพาน อ าเภอเมือง
คร้ังท่ี 3/2563 อ าเภอเมือง กม.0+000  ถึง กม.1+500
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

หน้าท่ี  4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ล าดับท่ี 3 ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,500 เมตร

10 หน้าท่ี 122 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 6,693,000 อ.เมือง กองช่าง
ล าดับท่ี 8 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE
และท่ี สาย ลบ.ถ 1-0009 สาย ลบ.ถ 1-0009 บ้านโพธ์ิตรุ - 
เปล่ียนแปลง บ้านโพธ์ิตรุ - บ้านส่ีคลอง บ้านส่ีคลอง อ าเภอเมือง
คร้ังท่ี  3/2563 อ าเภอเมือง กม.0+000  ถึง กม.2+750
หน้าท่ี  5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ล าดับท่ี 4 ไหล่ทางกว้างข้างละ  1.00 เมตร 

ระยะทางยาว 2,750 เมตร

11 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 1,414,000 อ.เมือง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 สายบ้านคอแล - คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล -
หน้าท่ี  23 บ้านหนองอ้ายปลวก   บ้านหนองอ้ายปลวก หมู่ท่ี 6
ล าดับท่ี 1 หมู่ท่ี 6 ต าบลท้ายตลาด ต าบลท้ายตลาด เช่ือมต่อต าบลส่ีคลอง

เช่ือมต่อต าบลส่ีคลอง อ าเภอเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง
อ าเภอเมือง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,920  ตารางเมตร
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

12 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลูกรัง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 1,029,000 อ.เมือง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 สายลงหนองกระชอน หมู่ท่ี 3 ลูกรังสายลงหนองกระชอน หมู่ท่ี 3
หน้าท่ี  23 ต าบลท้ายตลาด เช่ือมต่อ ต าบลท้ายตลาด เช่ือมต่อต าบลตะลุง
ล าดับท่ี 2 ต าบลตะลุง  อ าเภอเมือง อ าเภอเมือง กม.0+000 ถึง กม.3+000

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 3,000 เมตร

13 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 2,938,000 อ.เมือง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE
หน้าท่ี  24 สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ 
ล าดับท่ี 3 ชุมชนเขาสามยอด 25 ชุมชนเขาสามยอด 25 เช่ือมต่อ

เช่ือมต่อต าบลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง 
อ าเภอเมือง กม.0+000  ถึง กม.1+170

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,170 เมตร

14 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 14,132,000 อ.เมือง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE 
หน้าท่ี 2 สาย ลบ.ถ 1-0013 สาย ลบ.ถ 1-0013 บ้านน้ าซับ -

12



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

ล าดับท่ี 1 บ้านน้ าซับ - บ้านถ้ าบ่อทอง บ้านถ้ าบ่อทอง อ าเภอเมือง
อ าเภอเมือง กม.0+300 ถึง กม.2+100

ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,800 เมตร

อ าเภอโคกส าโรง
15 หน้าท่ี 250 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,598,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง

ล าดับท่ี 38 สายหมู่ท่ี 8 ต าบลเกาะแก้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 8
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 8 ต าบล ต าบลเกาะแก้ว  เช่ือมต่อหมู่ท่ี 8
หนองแขม อ าเภอโคกส าโรง ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,780 ตารางเมตร

16 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 3,969,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สายคลองหนองยายลักษณ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง-
หน้าท่ี  24 (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 3 ต าบลเพนียด หนองยายลักษณ์ (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 3

13



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

ล าดับท่ี 1 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 ต าบลสะแกราบ ต าบลเพนียด เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3
อ าเภอโคกส าโรง ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
6,000 ตารางเมตร

17 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,116,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สายถนนลูกรังกรอกดินทราย คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรัง
หน้าท่ี  24 หมู่ท่ี 2 (ช่วงท่ี 2) ต าบลเพนียด กรอกดินทราย หมู่ท่ี 2 (ช่วงท่ี 2)
ล าดับท่ี 2 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 ต าบลสะแกราบ ต าบลเพนียด เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3

อ าเภอโคกส าโรง ต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,200 ตารางเมตร 
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

18 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,228,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สาย กม.9 หมู่ท่ี 5 บ้านชอนขุด คอนกรีตเสริมเหล็ก กม.9 หมู่ท่ี 5
หน้าท่ี  25 ต าบลหนองแขม เช่ือมต่อ บ้านชอนขุด ต าบลหนองแขม 
ล าดับท่ี 4 หมู่ท่ี 7  บ้านนาโคก เช่ือมต่อหมู่ท่ี 7 บ้านนาโคก

ต าบลวังจ่ัน อ าเภอโคกส าโรง ต าบลวังจ่ัน อ าเภอโคกส าโรง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,000 ตารางเมตร

19 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,588,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สายหมู่ท่ี 1 ต าบลเพนียด คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 1 
หน้าท่ี  26 (ช่วงท่ี 2) เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 ต าบลเพนียด (ช่วงท่ี 2 ) เช่ือมต่อ
ล าดับท่ี 5 ต าบลคลองเกตุ หมู่ท่ี 4 ต าบลคลองเกตุ 

อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

15



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

20 เพ่ิมเติม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,910,000  อ.โคกส าโรง กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สายลาน SML หมู่ท่ี 1 คอนกรีตเสริมเหล็กสายลาน  SML
หน้าท่ี  26 ต าบลเพนียด เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 1 ต าบลเพนียด เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4
ล าดับท่ี 6 ต าบลคลองเกตุ ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง

อ าเภอโคกส าโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,400 ตารางเมตร

21 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 815,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สายหมู่ท่ี 5 ต าบลเพนียด คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 5 
หน้าท่ี  26 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 ต าบลเพนียด เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 
ล าดับท่ี 7 ต าบลคลองเกตุ ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง

อ าเภอโคกส าโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,200 ตารางเมตร
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

22 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 5,263,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 บริเวณหมู่ท่ี 10 ต าบลเกาะแก้ว คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ หมู่ท่ี 10
หน้าท่ี  27 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 ต าบลเกาะแก้ว เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4
ล าดับท่ี 8 ต าบลหนองแขม ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง 

อ าเภอโคกส าโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,800 ตารางเมตร

23 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,374,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 สายบ้านหนองแจง หมู่ท่ี 8 คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง 
หน้าท่ี  27 ต าบลหนองแขม เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแขม เช่ือมต่อ
ล าดับท่ี 9 หมู่ท่ี 8 บ้านชอนบอน หมู่ท่ี 8 บ้านชอนบอน ต าบลเกาะแก้ว 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอโคกส าโรง ขนาดผิวจราจร
อ าเภอโคกส าโรง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

17



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

24 หน้าท่ี 242 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,613,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง

ล าดับท่ี 3 บริเวณสายพระยาก าจัด คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
และท่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลวังขอนขว้าง สายพระยาก าจัด หมู่ท่ี 2
เปล่ียนแปลง เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 ต าบลวังขอนขว้าง เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4
คร้ังท่ี 3/2563 ต าบลโคกส าโรง ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง
หน้าท่ี  22 อ าเภอโคกส าโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ล าดับท่ี 5 ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,460 ตารางเมตร

อ าเภอชัยบาดาล
25 หน้าท่ี 253 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,643,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ล าดับท่ี 52 สายหมู่ท่ี 5 ต าบลหนองยายโต๊ะ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 5
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 ต าบลนาโสม ต าบลหนองยายโต๊ะ เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3
อ าเภอชัยบาดาล ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,000 ตารางเมตร
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

26 หน้าท่ี 254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,603,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ล าดับท่ี 55 สายหมู่ท่ี 1 จากถนนสาย 2272 คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 1   
ต าบลท่ามะนาว เช่ือมต่อ จากถนนสาย 2272 ต าบลท่ามะนาว
ต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล เช่ือมต่อต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200 ตารางเมตร

27 หน้าท่ี 254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,545,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ล าดับท่ี 57 สายหมู่ท่ี 3 ต าบลท่ามะนาว คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 
เช่ือมต่อต าบลบัวชุม ต าบลท่ามะนาว เช่ือมต่อต าบลบัวชุม
อ าเภอชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล ขนาดผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

19



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

28 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,368,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สายหมู่ท่ี 2 (สายหนองสะเดา) คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 2 
หน้าท่ี  27 ต าบลล านารายณ์ เช่ือมต่อ (สายหนองสะเดา) ต าบลล านารายณ์
ล าดับท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ต าบลชัยนารายณ์  เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต าบลชัยนารายณ์  

อ าเภอชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร

29 หน้าท่ี 253 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,245,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ล าดับท่ี 49 สายหมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยหิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 1 
และท่ีแก้ไข เช่ือมต่อหมู่ท่ี 8 ต าบลห้วยหิน เช่ือมต่อหมู่ท่ี 8 
คร้ังท่ี 1/2563 ต าบลชัยบาดาล ต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล 
หน้าท่ี  2 อ าเภอชัยบาดาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ล าดับท่ี 2 ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
4,000 ตารางเมตร
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เป็นโครงการ
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7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

30 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 3,644,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE 
หน้าท่ี 28 สาย JK ฟาร์ม หมู่ท่ี 12 สาย JK ฟาร์ม หมู่ท่ี 12 ต าบลล านารายณ์
ล าดับท่ี 2 ต าบลล านารายณ์  เช่ือมต่อ เช่ือมต่อหมู่ท่ี 6 ต าบลชัยนารายณ์

หมู่ท่ี 6 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล กม.0+000 ถึง
อ าเภอชัยบาดาล กม.1+155 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
ระยะทางยาว 1,155 เมตร

31 หน้าท่ี 238 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 3,399,000 อ.ชัยบาดาล กองช่าง

ล าดับท่ี 27 PARA - ASPHALT CONCRETEลาดยางผิว PARA - ASPHALT 
และท่ี สายหมู่ท่ี 9 ต าบลนิคมล านารายณ์ CONCRETE หมู่ท่ี 9 ต าบลนิคมล านารายณ์
เปล่ียนแปลง เช่ือมต่อต าบลบ้านใหม่สามัคคี เช่ือมต่อต าบลบ้านใหม่สามัคคี 
คร้ังท่ี 3/2563 อ าเภอชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล กม.0+000 ถึง 
หน้าท่ี  21 กม.1+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง
ล าดับท่ี 4 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว  

1,000 เมตร

21



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน
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7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

อ าเภอบ้านหม่ี
32 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 13,211,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE 
หน้าท่ี 6 บริเวณรอบสวนสมุนไพร บริเวณรอบสวนสมุนไพร 
ล าดับท่ี 8 ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหม่ี ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหม่ี  

ช่วงท่ี 1 กม.0+000 ถึง กม.0+542
ช่วงท่ี 2 กม.0+000 ถึง กม.0+829 
ช่วงท่ี 3 กม.0+000 ถึง กม.1+238
ช่วงท่ี 4 กม.0+000 ถึง กม.0+918
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 3,527 เมตร

33 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,786,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สายจากถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน
หน้าท่ี  28 ท่าโขลง - หัวไผ่ ถึง หนองชะโด ลาดยางท่าโขลง - หัวไผ่ ถึง หนองชะโด
ล าดับท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางขาม หมู่ท่ี 2 ต าบลบางขาม เช่ือมต่อ

เช่ือมต่อต าบลมหาสอน ต าบลมหาสอน อ าเภอบ้านหม่ี
อ าเภอบ้านหม่ี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,150  ตารางเมตร

34 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,905,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 สายบ้านหนองตะก่ัว หมู่ท่ี 4 คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะก่ัว
หน้าท่ี  28 ต าบลหนองเต่า ถึง เขาหมอนอิง หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองเต่า ถึง เขาหมอนอิง
ล าดับท่ี 2 หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านชี หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหม่ี

อ าเภอบ้านหม่ี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,400
ตารางเมตร

35 เพ่ิมเติม  ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง 3,891,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ผิว ASPHALT CONCRETE สาย
หน้าท่ี  4 สาย ลบ.ถ 1-0049 ลบ.ถ 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - 
ล าดับท่ี 5 บ้านหนองกระเบียน  - บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหม่ี

บ้านชอนม่วง อ าเภอบ้านหม่ี กม.7+000 ถึง กม.8+500
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง  ระยะทางยาว 
1,500 เมตร
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

36 เพ่ิมเติม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 3,873,000 อ.บ้านหม่ี กองช่าง

4/2563 สายเลียบคลองสายห้วยแก้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
หน้าท่ี  29 ฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 7 ต าบลบางกะพ้ี สายห้วยแก้วฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 7 
ล าดับท่ี 3 ถึง ถนนลาดยางสายบ้านหม่ี - ต าบลบางกะพ้ี ถึง ถนนลาดยาง

หนองม่วง หมู่ท่ี 2 ต าบลหินปัก สายบ้านหม่ี - หนองม่วง หมู่ท่ี 2
อ าเภอบ้านหม่ี ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
6,800  ตารางเมตร

อ าเภอพัฒนานิคม
37 หน้าท่ี 235 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,464,000 อ.พัฒนานิคม กองช่าง

ล าดับท่ี 16 PARA - ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  PARA - ASPHALT
สายหมู่ท่ี 4 แยกซอย 25 CONCRETE  สายหมู่ท่ี 4 แยกซอย 
สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย 25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย
ต าบลมะนาวหวาน ต าบลมะนาวหวาน เช่ือมต่อต าบลหนองบัว
เช่ือมต่อต าบลหนองบัว อ าเภอพัฒนานิคม กม.0+000
อ าเภอพัฒนานิคม ถึง กม.0+580 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร ระยะทางยาว 580 เมตร

อ าเภอท่าวุ้ง
38 หน้าท่ี 144 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 8,959,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง

ล าดับท่ี 41 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE (เงินอุดหนุนท่ัวไป)
และท่ี สาย ลบ.ถ 1-0044 สาย ลบ.ถ 1-0044 บ้านห้วยแก้ว -
เปล่ียนแปลง บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์ บ้านมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง 
คร้ังท่ี 3/2563 อ าเภอท่าวุ้ง  ช่วงท่ี 1 กม.0+000 ถึง กม.1+300
หน้าท่ี  6 ช่วงท่ี 2 กม.1+800 ถึง กม.2+400
ล าดับท่ี 5 ช่วงท่ี 3 กม.3+000 ถึง กม.5+291

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 4,191 เมตร

39 เพ่ิมเติม  ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 6,616,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE (เงินอุดหนุนท่ัวไป)
หน้าท่ี  3 สาย ลบ.ถ 1-0043 สาย ลบ.ถ 1-0043 บ้านเบิก - 
ล าดับท่ี 2 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง บ้านข่อยกลาง อ าเภอท่าวุ้ง
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

อ าเภอท่าวุ้ง กม.3+320 ถึง กม.6+855 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว
3,535 เมตร

40 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 5,399,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE  ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE (เงินอุดหนุนท่ัวไป)
หน้าท่ี  4 สาย ลบ.ถ 1-0046 สาย ลบ.ถ 1-0046 บ้านหนองปลาดุก -
ล าดับท่ี 4 บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง

บ้านเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง กม.0+000 ถึง กม.1+600
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ  1.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,600 เมตร

41 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 13,576,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE (เงินอุดหนุนท่ัวไป)
หน้าท่ี  3 สาย ลบ.ถ 1-0045 สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโขลง - 
ล าดับท่ี 3 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ บ้านหัวไผ่ อ าเภอท่าวุ้ง  

อ าเภอท่าวุ้ง ช่วงท่ี 1 กม.5+400 ถึง กม.6+500
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
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จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

ช่วงท่ี 2 กม.7+000 ถึง กม.8+500
ช่วงท่ี 3 กม.9+000 ถึง กม.10+500
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ  1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 4,100 เมตร

42 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 3,074,000 อ.ท่าวุ้ง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 สายบ้านดงกระทุ่ม หมู่ท่ี 11 คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงกระทุ่ม
หน้าท่ี 29 ต าบลบางล่ี อ าเภอท่าวุ้ง หมู่ท่ี 11 ต าบลบางล่ี อ าเภอท่าวุ้ง 
ล าดับท่ี 1 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 11 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 11 ต าบลบางขันหมาก

ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง อ าเภอเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

อ าเภอท่าหลวง
43 เพ่ิมเติม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 5,960,000 อ.ท่าหลวง กองช่าง

คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE
หน้าท่ี  5 สาย ลบ.ถ 1-0062 สาย ลบ.ถ 1-0062 บ้านท่าหลวง - 
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แผนพัฒนา
(2561-2565)
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

ล าดับท่ี 6 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง บ้านวังอ่าง อ าเภอท่าหลวง กม.0+000 
อ าเภอท่าหลวง ถึง กม.1+083 ขนาดผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,083 เมตร

44 เพ่ิมเติม  ปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 1,710,000 อ.ท่าหลวง กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ลาดยาง ลบ.ถ 1-0063 ถึง หินคลุกจากถนนลาดยาง ลบ.ถ
หน้าท่ี  30 วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ท่ี 7 1-0063 ถึงวัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ท่ี 7
ล าดับท่ี 3 ต าบลซับจ าปา เช่ือมต่อ ต าบลซับจ าปา เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2

หมู่ท่ี 2 ต าบลหัวล า ต าบลหัวล า อ าเภอท่าหลวง 
อ าเภอท่าหลวง กม.0+000 ถึง กม.3+500 ขนาดผิว

จราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ระยะทางยาว 3,500 เมตร

อ าเภอโคกเจริญ 
45 หน้าท่ี 233 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,976,000 อ.โคกเจริญ กองช่าง

ล าดับท่ี 9 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE
และท่ี สายหมู่ท่ี 1 บ้านห้วยสาราม หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยสาราม ต าบลวังทอง
เปล่ียนแปลง ต าบลวังทอง เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 บ้านเกาะเกตุ
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน
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7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

คร้ังท่ี 3/2563 บ้านเกาะเกตุ ต าบลโคกเจริญ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ 
หน้าท่ี 18 อ าเภอโคกเจริญ กม.4+420 ถึง กม.4+900 ขนาดผิว
ล าดับท่ี 2 จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง

กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว
480 เมตร

46 หน้าท่ี 233 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 8,407,000 อ.โคกเจริญ กองช่าง

ล าดับท่ี 10 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE
และท่ี สายหมู่ท่ี 1 บ้านห้วยสาราม หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยสาราม ต าบลวังทอง
เปล่ียนแปลง  ต าบลวังทอง เช่ือมต่อ เช่ือมต่อหมู่ท่ี 9 บ้านห้วยโพธ์ิทอง
คร้ังท่ี 3/2563 หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยโพธ์ิทอง ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ 
หน้าท่ี 19 ต าบลโคกเจริญ กม.6+780  ถึง กม.8+400 ขนาดผิว
ล าดับท่ี 3 อ าเภอโคกเจริญ จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ระยะทางยาว 1,620 เมตร

47 หน้าท่ี 233 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 13,797,000 อ.โคกเจริญ กองช่าง
ล าดับท่ี 8 ASPHALT CONCRETE  ลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE 
และท่ี สายหมู่ท่ี 9 บ้านหนองร่าเริง สายหมู่ท่ี 9 บ้านหนองร่าเริง ต าบลวังทอง 
เปล่ียนแปลง ต าบลวังทอง เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 บ้านเกาะเกตุ 
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 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

คร้ังท่ี 3/2563 บ้านเกาะเกตุ ต าบลโคกเจริญ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ 
หน้าท่ี 17 อ าเภอโคกเจริญ บริเวณ บริเวณทางแยกดงมะเกลือ 
ล าดับท่ี 1 ทางแยกดงมะเกลือถนน ถนนลาดยางหมายเลข 2219

ลาดยางหมายเลข 2219 กม.4+605  ถึง กม.6+890 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว
2,285 เมตร

48 เพ่ิมเติม  ปรับปรุงถนนลาดยางผิว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 8,625,000 อ.โคกเจริญ กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE
หน้าท่ี  5 สาย ลบ.ถ 1-0073 สาย ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง -
ล าดับท่ี 7 บ้านวังทอง - บ้านล าโป่งเพชร บ้านล าโป่งเพชร อ าเภอโคกเจริญ

อ าเภอโคกเจริญ กม.5+600 ถึง กม.9+000 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 
3,400 เมตร
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ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

49 หน้าท่ี 165 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน 8,606,000 อ.โคกเจริญ กองช่าง
ล าดับท่ี 70 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว  ASPHALT CONCRETE (เงินอุหนุนท่ัวไป)
และท่ี สาย ลบ.ถ 1-0075 สาย ลบ.ถ 1-0075 บ้านน้อยนาสวรรค์ -
เปล่ียนแปลง บ้านน้อยนาสวรรค์  - บ้านวังไอ้อินทร์ อ าเภอโคกเจริญ
คร้ังท่ี 3/2563 บ้านวังไอ้อินทร์ กม.0+500 ถึง กม.2+900 ขนาดผิว
หน้าท่ี  8 อ าเภอโคกเจริญ จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ล าดับท่ี 6 ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 

2,400 เมตร

อ าเภอล าสนธิ
50 หน้าท่ี 247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,619,000 อ.ล าสนธิ กองช่าง

ล าดับท่ี 24 สายบ้านโค้งล าสนธิ - บ้านท่าข้าม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้งล าสนธิ
และท่ี หมู่ท่ี 6 ต าบลล าสนธิ เช่ือมต่อ บ้านท่าข้าม หมู่ท่ี 6 ต าบลล าสนธิ 
เปล่ียนแปลง ถนน 205 และต าบลหนองรี เช่ือมต่อถนน 205 และต าบลหนองรี
คร้ังท่ี 3/2563 อ าเภอล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ ขนาดผิวจราจรกว้าง
หน้าท่ี  28 4.00 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร
ล าดับท่ี 10 หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

3,880 ตารางเมตร
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7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

51 หน้าท่ี 166 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 14,585,000  อ.ล าสนธิ กองช่าง
ล าดับท่ี 73 ASPHALT CONCRETE ลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE 
และท่ี สาย ลบ.ถ 1-0077 สาย ลบ.ถ 1-0077 บ้านหมู่ท่ี 4
เปล่ียนแปลง บ้านหมู่ท่ี 4 ต าบลหนองรี - ต าบลหนองรี - บ้านหมู่ท่ี 5 
คร้ังท่ี  3/2563 บ้านหมู่ท่ี 5 ต าบลหนองยายโต๊ะต าบลหนองยายโต๊ะ อ าเภอล าสนธิ 
หน้าท่ี 9 อ าเภอล าสนธิ กม.0+500 ถึง กม.3+879 ขนาดผิว
ล าดับท่ี 7 จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ระยะทางยาว 3,379 เมตร 

52 หน้าท่ี 246 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,750,000 อ.ล าสนธิ กองช่าง

ล าดับท่ี 20 สาย กม.9 - คลองมะนาว คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 - 
และท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบลล าสนธิ คลองมะนาว หมู่ท่ี 3 ต าบลล าสนธิ
เปล่ียนแปลง เช่ือมต่อต าบลเขารวก  เช่ือมต่อต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ
คร้ังท่ี 3/2563 อ าเภอล าสนธิ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
หน้าท่ี  23 ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ล าดับท่ี 6 หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,650 ตารางเมตร

32



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

53 หน้าท่ี 247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 1,496,000 อ.ล าสนธิ กองช่าง

ล าดับท่ี 21 หมู่ท่ี 4 บ้านหนองเกตุ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 
และท่ี กลุ่มพระบาท ต าบลหนองรี บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท 
เปล่ียนแปลง เช่ือมต่อต าบลล าสนธิ ต าบลหนองรี เช่ือมต่อต าบลล าสนธิ
คร้ังท่ี  3/2563 และต าบลเขารวก และต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ
หน้าท่ี  24 อ าเภอล าสนธิ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ล าดับท่ี 7 ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,340 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางตามสภาพ ปรับเกล่ียเรียบ

54 หน้าท่ี 247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 2,169,000 อ.ล าสนธิ กองช่าง

ล าดับท่ี 22 สายบ้านท่าเย่ียม - บ้านโพธ์ิงาม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเย่ียม -
และท่ี หมู่ท่ี 2,3 ต าบลล าสนธิ บ้านโพธ์ิงาม หมู่ท่ี 2,3 ต าบลล าสนธิ
เปล่ียนแปลง เช่ือมต่อต าบลเขารวก เช่ือมต่อต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ
คร้ังท่ี  3/2563 อ าเภอล าสนธิ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
หน้าท่ี  25 ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร
ล าดับท่ี 8 หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

3,250 ตารางเมตร
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

7

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

อ าเภอหนองม่วง
55 หน้าท่ี 256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 997,000 อ.หนองม่วง กองช่าง

ล าดับท่ี 64 จากบ้านนายคนึง นาคพุ่ม คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคนึง
และท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลยางโทน เช่ือมต่อ นาคพุ่ม หมู่ท่ี 1 ต าบลยางโทน 
เปล่ียนแปลง หมู่ท่ี 5  ต าบลหนองม่วง  เช่ือมต่อหมู่ท่ี 5 ต าบลหนองม่วง
คร้ังท่ี 3/2563 อ าเภอหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง
หน้าท่ี  29 4.00 เมตรยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร
ล าดับท่ี 11 หรือ คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,460 เมตร

253,100,000รวม  55  โครงการ
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี  172 สืบสานตามแนวพระราชด าริ - ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ า 16,000 500,000 อ.โคกส าโรง กองช่าง
ล าดับท่ี  3 (แก้มลิง)  ลูกบาศ์เมตร ถางป่า 48,000 ตารางเมตร

2 หน้าท่ี 172 ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า  - จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับท่ี 4 ส าหรับเคร่ืองจักรกล หรือ เคร่ืองมือกล

เพ่ือก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า แม่น้ า
ไม่ให้กีดขวางทางน้ าสามารถระบาย
น้ าได้อย่างสะดวก และประชาชน
มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภค 
ท าการเกษตรกรรม และการประมง

3 หน้าท่ี  171 ส่งเสริมการท าเกษตร - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 จ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี  1 แบบย่ังยืน เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้เร่ือง
การท าเกษตรแบบปลอดภัย
และย่ังยืนบนพ้ืนฐานของการ
พ่ึงตนเองรวมถึงการท าเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริ
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกร
ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์

ม.ค.

พ.ศ. 2563
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

35

มี.ค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ก.พ.

พ.ศ. 2564
    1.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ม.ค.

พ.ศ. 2563
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

35

มี.ค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ก.พ.

พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ

4 หน้าท่ี 171 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 จ.ลพบุรี กองช่าง
ล าดับท่ี  2 และส่ิงแวดล้อม ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์
เคร่ืองเขียนฯ

1,350,000
254,450,000
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   รวม  4  โครงการ 
รวมยุทธศาสตร์ท่ี  1  จ านวน 59 โครงการ 



2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี  173 ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน - อบรมให้ความรู้จากประสบการณ์จริง 20,124,800 สวนนงนุช กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 1 ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ส าหรับนักเรียน เยาวชน ครู ผู้ปกครอง  พัทยา
และท่ี ในการศึกษาเรียนรู้ จ.ชลบุรี
เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี  14
ล าดับท่ี  10

2 หน้าท่ี 174 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง - สนับสนุนหนังสือและส่ือการเรียน 10,000,000 กศน.11 กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 4 การศึกษาด้วยห้องสมุด การสอนให้ห้องสมุด อ าเภอใน
แหล่งการเรียนรู้ จ.ลพบุรี และ

โรงเรียนการ
ศึกษาพิเศษ

จ.ลพบุรี

3 หน้าท่ี  173 ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ - อบรมนักเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน 100,000 โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 2 การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ อ.สระโบสถ์
30,224,800
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                                     รวม  3  โครงการ

     2.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี 178 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการ 1,000,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 3 ของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ป้องกันโรค กับเด็ก เยาวชน หรือ

ประชาชน 

2 เพ่ิมเติม ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ - ชุดตรวจหาสารเสพติด"ยาบ้า กัญชา" 6,800,000 ต ารวจภูธร ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 5/2563 เพ่ือค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จ านวน 170,000 ชุด จ.ลพบุรี และ
หน้าท่ี  4 เข้ารับการ บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู ปกครอง 

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ลพบุรี

3 หน้าท่ี 177 ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ - อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนท่ัวไป 100,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 1 ในชุมชน
และท่ีแก้ไข
คร้ังท่ี 1/2563
หน้าท่ี  3

4 หน้าท่ี 177 ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ - อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 100,000 จ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 2 ในสถานศึกษา
และท่ี   

38

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564

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



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

38

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564

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

เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี 1 
ล าดับท่ี 1

5 เพ่ิมเติม องค์กรสีขาวปลอดยาเสพติด - อบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและ 150,000 ห้องประชุม ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 2/2562 เจ้าหน้าท่ีในสังกัด อบจ.ลพบุรี
หน้าท่ี  2 ช้ัน 4

8,150,000
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                                         รวม  5  โครงการ



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี  185 จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 40,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  19 กิจกรรมทางศาสนาและ การจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ (เงินรายได้ สงเคราะห์ฯ

วัฒนธรรมประเพณีส าหรับ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 10,000)

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ประเพณีส าหรับผู้สูงอายุในสถาน (เงินอุดหนุนท่ัวไป

และในชุมชน สงเคราะห์ฯ และในชุมชน เช่น 30,000)

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างท าป้ายไวนิลฯลฯ

2 หน้าท่ี 179 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส าหรับ 2,830,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 1 ในสถานสงเคราะห์ฯ การประกอบอาหารเล้ียงผู้สูงอายุ (เงินรายได้ สงเคราะห์ฯ
และท่ีแก้ไข เช่น ข้าวสาร อาหารสด-แห้ง 1,415,000)

คร้ังท่ี 1/2563 อาหารเสริม แก๊สหุงต้ม และอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนท่ัวไป

หน้าท่ี  4 1,415,000)

3 หน้าท่ี 186 วัสดุการเกษตร - จัดหาวัสดุการเกษตร 20,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 21 (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

4 หน้าท่ี  179 ศูนย์บริการผู้สูงอายุ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 10,000 อปท.ต่างๆ ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  2 เคล่ือนท่ีเชิงรุก ด าเนินโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) หน่วยงาน/

เคล่ือนท่ีเชิงรุก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ องค์กรท่ีดูแล
ค่าจ้างเหมาท าป้าย ฯลฯ ผู้สูงอายุ 

และชมรม
ผู้สูงอายุใน 

จ.ลพบุรี

5 หน้าท่ี  180 ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ - บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 220,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  3 เบ้ืองต้น  (เงินรายได้ สงเคราะห์ฯ

110,000)
(เงินอุดหนุนท่ัวไป

110,000)

6 หน้าท่ี  180 พัฒนาระบบการดูแล - ให้บริการด้านสุขภาพเบ้ืองต้น 40,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  4 ผู้สูงอายุระยะยาว ในกลุ่มติดบ้านติดเตียงอย่างเป็น (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

(Long  Term  Care) ระบบและต่อเน่ือง
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

7 หน้าท่ี  181 ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 35,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  5 ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

ในสถานสงเคราะห์ฯ

8 หน้าท่ี  181 จัดกิจกรรมนันทนาการประจ า - จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ 70,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  7 สัปดาห์ กิจกรรมมินิวอล์คแรลล่ี ในสถานสงเคราะห์ฯ และในชุมชน (เงินรายได้ สงเคราะห์ฯ

ส าหรับผู้สูงอายุในสถาน- 20,000)
สงเคราะห์ฯ และในชุมชน (เงินอุดหนุนท่ัวไป

50,000)

9 หน้าท่ี  182 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม - อบรมให้ความรู้แก่เด็ก 15,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  8 และวิธีการดูแลผู้สูงอายุ และเยาวชนในจังหวัดลพบุรี  (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

ให้แก่ เด็กและเยาวชน 

10 หน้าท่ี  184 ภาพยนตร์ ยาบ ารุงผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมป้องกันภาวะสมองเส่ือม 5,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 14 ให้กับผู้สูงอายุโดยใช้ ภาพยนตร์ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

11 หน้าท่ี  184 ภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเอง - จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณค่า 5,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 15 ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ในตนเองให้กับผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

12 หน้าท่ี 185 รักษ์ฟัน - ให้บริการรักษาด้านทันตกรรม 50,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 17 เบ้ืองต้นผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินรายได้ สงเคราะห์ฯ

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดและประชาชน 25,000 )

(เงินอุดหนุนท่ัวไป 

25,000 )

13 เพ่ิมเติม การบูรณาการความร่วมมือ - อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายฯ 400,000 สถาน ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 2/2562 ในการพัฒนาระบบการดูแล และจัดเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
หน้าท่ี  4 ผู้สูงอายุระยะยาว (Long นวัตกรรม และผลิตชุดความรู้

Term  Care) เพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย

14 เพ่ิมเติม พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมบ าบัดโดยใช้โปรแกรม 25,000 สถาน ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ท่ีมีภาวะสมองเส่ือมอย่าง ป้องกันสมองเส่ือมให้กับผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
หน้าท่ี 9 ครบวงจร ในสถานสงเคราะห์ฯ  
ล าดับท่ี 1
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

15 เพ่ิมเติม ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย - อบรมผู้สูงอายุในการใช้บริการ 20,000 สถาน ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 อินเตอร์เน็ตส าหรับผู้สูงอายุใน เคร่ืองมือส่ือสารผ่านเครือข่าย (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
หน้าท่ี 11 สถานสงเคราะห์ฯ อินเตอร์เน็ต
ล าดับท่ี 4

16 เพ่ิมเติม ส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกัน - จัดหาแว่นสายตาให้แก่ ผู้สูงอายุ 28,800,000 อ.เมือง ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 5/2563 ภาวะผิดปกติของการมองเห็น และผู้ด้อยโอกาส ในเขต จ.ลพบุรี อ.โคกส าโรง
หน้าท่ี 6 อ.ชัยบาดาล

อ.พัฒนานิคม

อ.ท่าวุ้ง
อ.สระโบสถ์
อ.ท่าหลวง
อ.ล าสนธิ

อ.หนองม่วง

17 หน้าท่ี  181 ตรวจสุขภาพประจ าปี - ตรวจสุขภาพประจ าปี ผู้สูงอายุ 7,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  6 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

18 หน้าท่ี 184 ให้ความรู้ด้านสุขภาพ - ให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก 5,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 16 ในช่องปาก แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ี (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

19 หน้าท่ี 179 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 600,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 1 ในสถานสงเคราะห์ฯ งานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ า (เงินรายได้ สงเคราะห์ฯ
และท่ีแก้ไข และอ่ืน ๆ 100,000 บาท)

คร้ังท่ี 1/2563 (เงินอุดหนุนท่ัวไป

หน้าท่ี  4 500,000 บาท)

20 หน้าท่ี 183 อบรมเสริมสร้างความสุข - อบรมให้แก่ผู้สูงอายุใน 40,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 13 จากการประพฤติธรรมส าหรับ สถานสงเคราะห์ฯ  พร้อมศึกษา (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ดูงานหลังการอบรม 

21 เพ่ิมเติม วางท่อระบายน้ าพร้อม - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 1,101,000 สถาน ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ก่อสร้างบ่อพัก และถังเก็บน้ า เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สงเคราะห์ฯ
หน้าท่ี  12 สถานสงเคราะห์ฯ ยาว 207 เมตร จ านวน 1 ท่อ
ล าดับท่ี  5 พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด

1.04x1.20x1.60 เมตร จ านวน 1 บ่อ
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

และถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
2.00x2.00x2.50 เมตร จ านวน 1 ถัง

22 เพ่ิมเติม ปรับปรุงหลังคาอาคาร - ปรับปรุงหลังคา จ านวน 8 อาคาร 821,000 สถาน ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ภายในสถานสงเคราะห์ฯ สงเคราะห์ฯ
หน้าท่ี  12
ล าดับท่ี  6

23 หน้าท่ี  179 พัฒนาคุณภาพชีวิต - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง 70,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 1 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ แต่งกาย เช่น เส้ือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
และท่ีแก้ไข รองเท้า และอ่ืนๆ ส าหรับให้ผู้สูงอายุ
คร้ังท่ี 1/2563 มีเส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองหลับนอน
หน้าท่ี  4 และส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น   

24 หน้าท่ี  186 ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน 160,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  20 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ แบบ ก จ านวน 10 เตียง (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
และท่ี เตียงละ 16,000.-บาท
เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี  2
ล าดับท่ี 2
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

25 หน้าท่ี  186 ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - รถเข็นผ้าเป้ือน จ านวน 6 คัน 81,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  20 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ คันละ 13,500.-บาท  (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
และท่ี
เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี  2
ล าดับท่ี 2

26 หน้าท่ี  186 ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - รถเข็นชนิดน่ังแบบพับได้ 165,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  20 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ จ านวน 30 คัน คันละ 5,500.-บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
และท่ี
เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี  2
ล าดับท่ี 2
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

27 หน้าท่ี  186 ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - หม้อต้มเคร่ืองมือ จ านวน 1 เคร่ือง 12,800 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  20 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
และท่ี
เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี  2
ล าดับท่ี 2

28 หน้าท่ี  186 ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็นแบบต่อท่อ 50,200 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  20 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
และท่ี เคร่ืองละ 25,100.-บาท
เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี  2
ล าดับท่ี 2
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

29 หน้าท่ี  186 ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - จักรท าลวดลาย จ านวน 1 คัน 8,800 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  20 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
และท่ี
เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี  2
ล าดับท่ี  2

30 หน้าท่ี  186 ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - ท่ีนอนลมแบบรังผ้ึง จ านวน 10 ชุด 60,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  20 ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ชุดละ 6,000.-บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
และท่ี
เปล่ียนแปลง
คร้ังท่ี 3/2563
หน้าท่ี  2

31 เพ่ิมเติม ก่อสร้างห้องน้ าสถานสงเคราะห์ฯ - ก่อสร้างห้องน้ า ขนาดกว้าง 6 เมตร 1,251,000 สถาน ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ยาว 12 เมตร จ านวน 1 หลัง (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
หน้าท่ี  10
ล าดับท่ี  2
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

40

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ ก.พ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

32 หน้าท่ี 182 อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ - อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 10,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 10 ในสถานสงเคราะห์ฯ และ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

ในชุมชน

37,027,800

50                                      รวม  32  โครงการ



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี 189  ศูนย์บริหารจัดการขยะ 1.ด าเนินการออกเก็บขยะอันตราย 700,000 1.อ าเภอในเขต กองช่าง
ล าดับท่ี 2 อันตรายรวม ตามอ าเภอในเขตจ.ลพบุรี มารวมไว้ท่ีศูนย์ฯ จ.ลพบุรี

2.บริษัทท่ีด าเนินการเก็บขยะของเสีย 2.ศูนย์
อันตรายมาด าเนินการตามข้ันตอน สาธารณภัย

ของ
อบจ.ลพบุรี

2 หน้าท่ี 189  ฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 70,000 อ.เมือง กองช่าง
ล าดับท่ี 1 และจิตส านึกในการจัดการ ตามโครงการฯ ฝึกอบรมเพ่ือสร้าง (คร้ังท่ี 1)

ขยะมูลฝอยในชุมชน องค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการ อ.พัฒนานิคม
ขยะมูลฝอยในชุมชน  เช่น (คร้ังท่ี 2)
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ 

770,000
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ก.ย.

               รวม  2  โครงการ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

     2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี  198 แจกน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและ 300,000 พ้ืนท่ีในเขต กองช่าง
ล าดับท่ี  15 ประชาชนท่ีขาดแคลนน้ า หล่อล่ืนส าหรับเติมรถบรรทุกน้ า เพ่ือ จ.ลพบุรี

และประสบสาธารณภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท่ีได้รับ
ในภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค ความ
และประชาชนได้รับการช่วยเหลือ เดือดร้อน
อย่างรวดเร็วและทันที

2 หน้าท่ี  198 เป่าล้างบ่อน้ าบาดาล - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ เช้ือเพลิง 60,000 พ้ืนท่ี กองช่าง
ล าดับท่ี  16 และหล่อล่ืนส าหรับเติมเคร่ืองจักรกล ในเขต

จ.ลพบุรี
ท่ีขอมา

3 หน้าท่ี  198 ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 500,000 พ้ืนท่ีในเขต กองช่าง
ล าดับท่ี  17 ความเดือดร้อน และหล่อล่ืนส าหรับเคร่ืองสูบน้ า จ.ลพบุรี

เคร่ืองจักรกลเพ่ือสูบน้ าช่วยเหลือ ท่ีได้รับ
ประชาชนท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง หรือ ความ
น้ าท่วมและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ของ เดือดร้อน
ประชาชนผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน

ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

52

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

52

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

4 เพ่ิมเติม แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหิน หินใหญ่ 1,550,400 จ.ลพบุรี กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 แบบย่ังยืน ท่อพีวีซี มุ้งไนล่อน และวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ
หน้า  13 เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ าท่วมขัง

รวมถึงเพ่ิมปริมาณน้ าใต้ดิน

5 เพ่ิมเติม แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิง และ 449,600 จ.ลพบุรี กองช่าง
คร้ังท่ี 4/2563 แบบย่ังยืน หล่อล่ืนส าหรับเคร่ืองจักรกล หรือ
หน้าท่ี  13 เคร่ืองมือกล เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และน้ าท่วมขัง รวมถึงเพ่ิมปริมาณ

น้ าใต้ดิน

6 หน้าท่ี  196 สร้างจิตส านึกพลเมือง - อบรม เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 400,000 อ.เมือง กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 11 ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถ่ิน ฯลฯ

7 หน้าท่ี  199 อบรมการสร้างจิตส านึกในการ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
ล าดับท่ี  20 อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน และ ตามโครงการอบรมการสร้างจิตส านึก ต.ชอนม่วง

มรดกทางภูมิปัญญา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน และ อ.บ้านหม่ี
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

มรดกทางภูมิปัญญา เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าอาหารและค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

8 หน้าท่ี 194 ส่งเสริมอาชีพ - อบรมผู้ประกอบการสินค้า OTOP 100,000 ตลาดน้ า กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 8 เพ่ือให้ได้รับความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ดอนหวาย
เก่ียวกับการพัฒนาสินค้าและการตลาด จ.นครปฐม
รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิด
การเรียนรู้สามารถพ่ึงตนเองได้เป็น
การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
สมาชิกในกลุ่ม

9 หน้าท่ี 191 ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี - อบรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ 150,000 อ.ท่าวุ้ง ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 4 ให้ความรู้และฝึกทักษะให้แก่สตรี

และกลุ่มสตรี 

10 หน้าท่ี 192 ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ - อบรมประชาชนท่ัวไปในเขต 400,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 5 พอเพียง จ.ลพบุรี และแหล่ง

เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

11 หน้าท่ี 195 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ - อบรมผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน 2,500,000 จ.สมุทรสงคราม กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 10 ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือ และ
และท่ี พอเพียง ส่งเสริมให้มีความเข้าใจ ถึง การพ่ึง จ.เพชรบุรี
เปล่ียนแปลง ตนเองสามารถด ารงตนอยู่โดยใช้
คร้ังท่ี 4/2563 หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
หน้าท่ี  2 พระราชด ารัส
ล าดับท่ี  2

12 หน้าท่ี  197 อบรมเครือข่ายสมัชชา - อบรมประชาชนหรือ เครือข่าย 100,000 อ.เมือง กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 13 ภาคประชาชนของ อบจ.ลพบุรี เพ่ือให้สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์
ในการท างานของ อบจ.ลพบุรี

13 หน้าท่ี 199 อนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพร - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
ล าดับท่ี 18  ตามโครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพร ต.ชอนม่วง

เป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ อ.บ้านหม่ี
โครงการ และซ้ือพันธ์ุพืช สมุนไพร โซนท่ี 3
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ก.ย.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

14 หน้าท่ี  199 สืบสานตามแนวพระราชด าริ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
ล าดับท่ี 19 (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง ตามโครงการสืบสานตามแนว ต.ชอนม่วง

มาจากพระราชด าริสมเด็จ พระราชด าริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ.บ้านหม่ี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ อันเน่ืองจากพระราชด าริ
สยามบรมราชกุมารี) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี) เช่น ค่าจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดซ้ือ
ต้นไม้ ปุ๋ยคอก ฯลฯ

15 หน้าท่ี  194 เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบัน - อบรมสมาชิกในครอบครัว 200,000 อ.เมือง กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 9 ครอบครัว ประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้าร่วมโครงการ
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันครอบครัวในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสมาชิกในครอบครัวได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว
และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว
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รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

16 หน้าท่ี  190 จัดอบรมเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ - อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน 100,000 อ.พัฒนานิคม ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 1 ต้านภัยยาเสพติด

17 หน้าท่ี 190 แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก - อบรมเก่ียวกับสิทธิ บทบาท 200,000 อ.สระโบสถ์ ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 2 และสตรี หน้าท่ีของตนเอง รวมถึงการได้รับ

ความคุ้มครองทางกฎหมาย
รับรองสิทธิ สร้างหลักประกัน
และความเสมอภาคให้แก่เด็กและสตรี

18 หน้าท่ี  193 ส่งเสริมแนวทางการประกอบ - อบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 200,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 6 อาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ท่ีจะจบการศึกษา 

ในจังหวัดลพบุรี

19 หน้าท่ี  196 ส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน - อบรมเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 200,000 อ.หนองม่วง กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 12 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
สิทธิหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยตาม
รัฐธรรมนูญ น าความรู้ไปเผยแพร่
ให้กับประชาชน ในชุมชนได้  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

20 หน้าท่ี  197 จิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน - อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 100,000 สถานศึกษา กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 14 ให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ ในเขต
จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และ อ.เมือง
โรงเรียนมีจิตสาธารณะ และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

21 หน้าท่ี  199 แปลงสาธิตการปลูกป่า - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
ล าดับท่ี  21 เศรษฐกิจเพ่ือชุมชน ตามโครงการแปลงสาธิตการปลูก ต.ชอนม่วง

ป่าเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน เช่น ค่าจัด อ.บ้านหม่ี
ท าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ โซนท่ี 4
ค่าจัดซ้ือพันธ์ุพืช ฯลฯ

22 หน้าท่ี 200 สืบสานและถ่ายทอดความรู้  - อบรมนักเรียนให้ความรู้ เร่ือง 100,000 โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 22 วิถีปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถ่ิน อ.บ้านหม่ี
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

23 หน้าท่ี  224  ต้นแบบประชาธิปไตย - อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 100,000 ศูนย์ศึกษา กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี  13 ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ ประชาธิปไตย
และท่ีแก้ไข ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สนง.กกต.
คร้ังท่ี 1/2563 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กทม.
หน้าท่ี  5 กระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

สนใจศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
หลักพ้ืนฐานของประชาธิปไตยฯลฯ

7,910,000                     รวม  23  โครงการ
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เป็นโครงการ
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แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี  202 จัดกิจกรรมเก่ียวกับงานพิธี - จัดกิจกรรมเก่ียวกับงานพิธี รัฐพิธี 1,100,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  5 รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี ศาสนพิธี งานประเพณีต่างๆ ศาลากลาง

ต่างๆ และการรับเสด็จ และการรับเสด็จ เช่น ค่าตกแต่ง จ.ลพบุรี
บริเวณพิธี ค่าเคร่ืองไทยธรรม อ.เมือง
ภัตตาหาร ฯลฯ

2 หน้าท่ี 201 งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฯ 12,000,000 พระนารายณ์ ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  1 มหาราช เช่น ค่าจ้างออกแบบพร้อมจัดสวน ราชนิเวศน์
และท่ี ประดับไฟแสงสว่างในพระท่ีน่ัง
เปล่ียนแปลง สุทธาสวรรย์ การประดับ ตกแต่ง
คร้ังท่ี 4/2563 ด้านหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์
หน้าท่ี  1 การแสดงศิลปวัฒธรมมท้องถ่ิน 
ล าดับท่ี  1 การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

3 หน้าท่ี  202 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ - จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 100,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  4 การท่องเท่ียว การท่องเท่ียวของจังหวัดลพบุรี 
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4 หน้าท่ี 213 แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้แก่ 1,000,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 28 "อบจ.ลพบุรี คัพ" เยาวชนและประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขัน

5 เพ่ิมเติม จัดหาเคร่ืองเล่นสนาม - ติดต้ังเคร่ืองเล่นสนามบริเวณลาน 490,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

คร้ังท่ี 4/2563 ส าหรับเด็กพร้อมติดต้ัง สนามเด็กเล่นสนามกีฬาพระราเมศวร
หน้าท่ี  16 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร จ านวน 1 ชุด พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ากว้าง
ล าดับท่ี  4 380 เซนติเมตร ยาว 1,320 เมตร 

สูง 410 เซนติเมตร

6 เพ่ิมเติม ปรับปรุงห้องแต่งตัวนักกีฬา - ปรับปรุงห้องแต่งตัวนักกีฬา 70,300 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

คร้ังท่ี 4/2563 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ประกอบด้วย 
หน้าท่ี  15 1) ห้องแต่งตัวนักกีฬา 1 ใต้อัฒจันทร์
ล าดับท่ี  1 มีหลังคาฝ่ังประธาน (ทีมเหย้า)

2) ห้องแต่งตัวนักกีฬา 2 ใต้อัฒจันทร์
มีหลังคาฝ่ังประธาน (ทีมเยือน)
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

7 เพ่ิมเติม ปรับปรุงห้องน้ าภายใน - ปรับปรุงห้องน้ าภายในสนามกีฬา 1,998,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

คร้ังท่ี 4/2563 สนามกีฬาพระราเมศวร พระราเมศวร จ านวน 5 จุด ประกอบด้วย
หน้าท่ี  15 1) ห้องน้ าข้างสนามบาสเกตบอล
ล าดับท่ี  2 2) ห้องน้ าตรงข้ามสระว่ายน้ า

3) ห้องน้ าข้างสนามเทนนิส
4) ห้องน้ าโรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา
5) ห้องน้ าอัฒจันทร์มีหลังคา
(ฝ่ังประธาน)

8 เพ่ิมเติม เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง - เจาะบ่อน้ าบาดาล จ านวน 2 บ่อ 2,401,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

คร้ังท่ี 4/2563 อาคารติดต้ังถังเก็บน้ าภายใน - ก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังถังเก็บน้ า
หน้าท่ี  17 สนามกีฬาพระราเมศวร ไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 หลัง
ล าดับท่ี  5

9 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เก้าอ้ีอัฒจันทร์  จ านวน 2,300 ตัว 4,600,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร ตัวละ 2,000.-บาท มีคุณลักษณะดังน้ี
และท่ี 1)  เป็นเก้าอ้ีส าหรับติดต้ังบน
เปล่ียนแปลง อัฒจันทร์ชนิดเฮชดีพีอี(HDPE Blow Mold)

คร้ังท่ี  3/2563 2)  มีเน้ือวัสดุ  2  ช้ัน  ทนทาน
หน้าท่ี  11
ล าดับท่ี  8
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

10 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - โต๊ะสแตนเลส จ านวน 20 ตัว 150,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร ตัวละ 7,500.-บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
และท่ี 1)  โต๊ะสแตนเลสแท้ เกรด 304 ท้ังตัว
เปล่ียนแปลง 2)  ขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 
คร้ังท่ี  3/2563 (กว้างxยาวxสูง)  เซนติเมตร
หน้าท่ี  11
ล าดับท่ี  8

11 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 300 ตัว 90,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร ตัวละ 300.-บาท มีคุณลักษณะ ดังน้ี
และท่ี 1)  มีพนักพิงไม่มีท่ีท้าวแขนขนาดขา
เปล่ียนแปลง กว้างไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร
คร้ังท่ี  3/2563 ความยาวจากขาหน้าถึงขาหลัง
หน้าท่ี  11 ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร ความสูง
ล าดับท่ี  8 จากพ้ืนถึงพนักพิงไม่น้อยกว่า

800 มิลลิเมตร ความสูงจากพ้ืนถึง
ท่ีน่ังไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร
ขนาดพ้ืนท่ีน่ังกว้างไม่น้อยกว่า
360 มิลลิลิตร ความลึกไม่น้อยกว่า
350 มิลลิเมตร
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2) เก้าอ้ีน้ าหนักสุทธิไม่น้อยกว่า
2,000  กรัม
3) วัสดุผลิตจากโพลีโพรพีลีน เกรดเอ

12 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เคร่ืองฟอกอากาศแบบเคล่ือนย้าย 330,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
และท่ี ไม่ต่ ากว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 
เปล่ียนแปลง จ านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 
คร้ังท่ี  3/2563 55,000.-บาท 
หน้าท่ี  11
ล าดับท่ี  8

13 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เสาบาสเกตบอลพร้อมแป้นและห่วง 300,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร จ านวน 4 ชุด ชุดละ 75,000.-บาท
และท่ี มีคุณลักษณะดังน้ี
เปล่ียนแปลง 1) หน้าแป้นมาตรฐานการแข่งขัน
คร้ังท่ี  3/2563 ไม่น้อยกว่า 72 น้ิว 180 X 105 เซนติเมตร
หน้าท่ี  11 2) หน้าแป้นผลิตจากกระจกนิรภัย
ล าดับท่ี  8 Tempered Glass หนาไม่น้อยกว่า

64



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

60

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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

12 มิลลิเมตร
3) ห่วงบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
45 เซนติเมตร เหล็กตัน
4) ระยะย่ืนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
5) รองรับการโหนและดังค์ได้
แข็งแรง ทนทาน
6) ฐานหุ้มด้วยเบาะกันกระแทก
กันชนท้ัง 3 ด้าน
7) มีล้อ 4 ล้อ เคล่ือนย้ายง่าย
สามารถล็อคล้อได้เม่ือได้ต าแหน่ง
ท่ีต้องการ

14 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เสาประตูฟุตบอล 11 คน 154,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร จ านวน 2 คู่ คู่ละ 77,000.-บาท
และท่ี มีคุณลักษณะดังน้ี
เปล่ียนแปลง 1) เสาประตูฟุตบอลมาตรฐาน
คร้ังท่ี  3/2563 เหล็กขนาด 4 น้ิว 
หน้าท่ี  11 2) เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร
ล าดับท่ี  8 ขนาดของเสาประตูกว้าง 2.40 เมตร
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ยาว 7.30 เมตร ความลึกบน 1 เมตร
ความลึกล่าง 1.5 เมตร ไม่มีคานหลัง
3) มีเสาเหล็ก 2 ต้น ต่อ 1 ข้าง
ส าหรับดึงตาข่าย 

15 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เสาประตูฟุตบอล 7 คน 104,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 20 พระราเมศวร จ านวน 2 คู่  คู่ละ 52,000.-บาท 
และท่ี มีคุณลักษณะดังน้ี
เปล่ียนแปลง 1) เสาประตูฟุตบอลมาตรฐาน
คร้ังท่ี  3/2563 เหล็กขนาด 4 น้ิว 
หน้าท่ี  11 2) เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร ขนาดของ
ล าดับท่ี  8 เสาประตูกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร

ความลึกบน 0.5 เมตร ความลึกล่าง
1 เมตร ไม่มีคานหลัง

16 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เสาประตูฟุตซอล จ านวน 2 คู่ 76,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร คู่ละ 38,000.-บาท มีคุณลักษณะดังน้ี
และท่ี 1) เสาประตูฟุตซอลมาตรฐาน
เปล่ียนแปลง เหล็กขนาด 3 น้ิว 
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คร้ังท่ี  3/2563 2) เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร ขนาดของ
หน้าท่ี  11 เสาประตูกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร
ล าดับท่ี  8 ความลึกบน 0.25 เมตร ความลึกล่าง

0.75 เมตร ไม่มีคานหลัง

17 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 118,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 59,000.-บาท
และท่ี 1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า
เปล่ียนแปลง 40 ลิตร ต่อ ช่ัวโมง
คร้ังท่ี  3/2563 2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า  6 ลิตร
หน้าท่ี  11 3) ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า
ล าดับท่ี  8 25 แรงม้า

18 หน้าท่ี  209 ครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา - เคร่ืองขยายเสียง ประจ าลานอเนก 250,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี  20 พระราเมศวร ประสงค์ พร้อมล าโพง จ านวน 1 ชุด 
และท่ี มีคุณลักษณะดังน้ี
เปล่ียนแปลง 1) เคร่ืองผสมสัญญาณ ขนาดเสียง
คร้ังท่ี  3/2563 14 ช่อง พร้อมภาคขยายเสียง
หน้าท่ี  11 500 วัตต์ สเตริโอ จ านวน 1 ตัว
ล าดับท่ี  8 2) ล าโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 15 น้ิว
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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 าโพงท้ังระบบ
9) ตู้ Rack 19 น้ิว 15U จ านวน 1 ตัว
10) เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง

19 เพ่ิมเติม จัดหาอัฒจันทร์น่ังชมกีฬา - อัฒจันทร์น่ังชมกีฬาพร้อมติดต้ังเก้าอ้ี 5,246,600 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

คร้ังท่ี 4/2563 พร้อมติดต้ังภายในสนาม (สนามฟุตซอล) ชนิดถอดประกอบได้
หน้าท่ี  16 กีฬาพระราเมศวร 56 ท่ีน่ัง/ชุด จ านวน 8 ชุด
ล าดับท่ี  3 ชุดละ 269,800.- บาท

- อัฒจันทร์น่ังชมกีฬาพร้อมติดต้ัง
จ านวน 3 ช้ัน (รวมราวกันตก)
(สนามฟุตบอล 2) ชนิดถอดประกอบได้
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จ านวน 6 ชุด ชุดละ 188,200.- บาท
- อัฒจันทร์น่ังชมกีฬาพร้อมติดต้ัง
จ านวน 4 ช้ัน (รวมราวกันตก)
(สนามฟุตบอล 3) ชนิดถอดประกอบได้
จ านวน 6 ชุด ชุดละ 326,500.- บาท

20  หน้าท่ี 211 ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน - จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะกีฬา 400,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 24 (ร้อนน้ีมีกีฬาเพ่ือลูกรัก) ประเภทต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

21 หน้าท่ี 213 จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 1,000,000 สนามกีฬาฯ กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 29 จังหวัดลพบุรี วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง 
และท่ี โยนบอลลงตะกร้า  ให้แก่ นักเรียน
เปล่ียนแปลง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คร้ังท่ี 3/2563 ประถมศึกษาลพบุรีเขต 1,2
หน้าท่ี 15
ล าดับท่ี 11
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22 หน้าท่ี  201 ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 200,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 2  โครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร และสถานท่ี

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ท่องเท่ียวใน
ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่ายานพาหนะฯลฯ  จ.ลพบุรี
1.อบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
2.ศึกษาดูงาน ณ แหล่งท่องเท่ียว
ใน จ.ลพบุรี

23 หน้าท่ี 203 อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเท่ียว - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการฯ 200,000 สถานท่ี กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 6 เชิงนิเวศน์ลุ่มแม่น้ าป่าสัก จัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วม ท่องเท่ียว
มือและส่งเสริมให้ชุมชนแสดงบทบาท 4 แห่ง
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยตนเอง 1)ป่าจ าปีสิรินธร

เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามี 2)ป่าซับลังกา

ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 3)ป่าเขาสมโภชน์

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 4) สวนรุกขชาติ

ข่าวสารผ่านศูนย์เครือข่าย วังก้านเหลือง

32,377,900
116,460,500

รวม  23  โครงการ
รวมยุทธศาสตร์ท่ี  2  ท้ังหมด  88  โครงการ
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1 หน้าท่ี 217 จัดหาวัสดุการเกษตร - จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก 100,000 ส านักงาน ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 1 ไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ อบจ.ลพบุรี

เก่ียวกับการปลูกต้นไม้เป็นต้น และส่วน

ราชการ
ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ

ของ
ส านักปลัดฯ

2 หน้าท่ี 217 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ - จัดพิมพ์วารสาร อบจ.ลพบุรี 750,000 ผวจ.และ ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 2 การด าเนินงานของ อบจ.ลพบุรี แบ่งเป็นรายไตรมาสและรายงานผล นายกอบจ.

การด าเนินงานตามนโยบายนายกฯ ทุกแห่ง
อปท.และ

ส่วนราชการ
ในจ.ลพบุรี

มี.ค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
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  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

 3. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

มี.ค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

71

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

3 หน้าท่ี  218 พัฒนาระบบเครือข่ายการ - จัดให้มีระบบในการให้ข้อมูล 150,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  4 ส่ือสารและโทรคมนาคม ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพของ

อบจ.ลพบุรี

4 หน้าท่ี 219 ส ารวจความพึงพอใจของ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 100,000 สถานสงเคราะห์ฯ ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  6 อบจ. ลพบุรี โครงการฯ เช่น ค่าจ้างเก็บข้อมูล สถานีขนส่ง

ค่าจ้างวิเคราะห์และค่าถ่ายเอกสาร ล านารายณ์
ค่าเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ และ

อ.โคกส าโรง
สนามกีฬาฯ
อบจ.ลพบุรี

5 หน้าท่ี 223 ส่งเสริมประชาธิปไตยและ -จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบจ. 15,000,000 จ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี  11 จัดการเลือกต้ัง หรือเลือกต้ังนายกอบจ.
แทนต าแหน่งว่าง

6 หน้าท่ี 223 ส่งเสริมประชาธิปไตยและ - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือก 17,000,000 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี  11 จัดการเลือกต้ัง ต้ังสมาชิกสภา อบจ. หรือเลือกต้ัง
นายก อบจ. แทนต าแหน่งว่าง
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

มี.ค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

71

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

7 หน้าท่ี 224 ทบทวน/แก้ไข/เพ่ิมเติม/ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 อบจ.ลพบุรี กองแผนฯ
ล าดับท่ี 14 เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน โครงการฯ เช่น ค่าเล้ียงรับรอง

ของ อบจ.ลพบุรี การประชุม ฯลฯ 

8 หน้าท่ี 225 พัฒนาระบบการบริหาร - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 จ.ลพบุรี กองคลัง
ล าดับท่ี 15 งานคลัง โครงการฯ เช่น ค่าสต๊ิกเกอร์ แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดเก็บรายได้
และค่าวัสดุ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ ฯลฯ 

9 หน้าท่ี 225 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร กิจกรรมท่ี 1 50,000 ห้องประชุม หน่วย
ล าดับท่ี 16 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการ ช้ัน  4 ตรวจสอบฯ

ความเส่ียงและการจัดท ารายงานการ อบจ.ลพบุรี
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน"
กิจกรรมท่ี 2
อบรมเชิงวิชาการ "ทบทวนศักยภาพ
องค์ความรู้การบริหารงานการคลัง
งานพัสดุ"
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

มี.ค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

71

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

10 หน้าท่ี 219 ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ - อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ 1,100,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 7 ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และศึกษาดูงานนอกเขต จ.ลพบุรี และดูงาน

ของ อบจ.ลพบุรี นอกเขต
จ.ลพบุรี

11 หน้าท่ี 223 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - อบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือให้ 300,000 อบรม ณ กองกิจการสภาฯ

ล าดับท่ี 12 คณะผู้บริหารท่ีปรึกษา เลขานุการ อบจ.ลพบุรี
สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ของ อบจ.ลพบุรี ศึกษาดูงาน
มีความรู้เร่ืองของ คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดอ่ืนๆ
สร้างจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต ท่ีเหมาะสม
และมีความรับผิดชอบ

12 หน้าท่ี 217 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน - อบรมบุคลากรของ อบจ.ลพบุรี 80,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 3 การคลังให้กับองค์กรปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนท้องถ่ิน ใน จ. ลพบุรี

13 หน้าท่ี  220 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข - จัดกิจกรรมรณรงค์และท าส่ือ 50,000 อ.ชัยบาดาล ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  8 ปัญหาการค้ามนุษย์ ประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันไม่ตกเป็น

เหย่ือการค้ามนุษย์ 

74



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

มี.ค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ท่ี โครงการ

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

71

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

14 หน้าท่ี 218 อบรมเพ่ือป้องกันและ - อบรมเพ่ือป้องกันและปราบปราม 40,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี 5 ปราบปรามการทุจริตในองค์กร การทุจริตในองค์กร

34,820,000รวม  14  โครงการ
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี  227 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร - อุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า เพ่ือป้องกัน 126,000 ทต.ป่าตาล กองแผนฯ
ล าดับท่ี  5 จัดการระบบป้องกันน้ าท่วม น้ าท่วม (สถานี

(สถานีสูบน้ าป่าหวาย) สูบน้ า
ป่าหวาย)

2 หน้าท่ี 227 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 ห้องประชุม กองช่าง
ล าดับท่ี 3 ด้านการป้องกันและ ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร อบจ.ลพบุรี

บรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช้ัน 4
เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน
และอุปกรณ์ ฯลฯ

176,000
34,996,000

ส.ค.

                รวมยุทธศาสตร์ท่ี  3  ท้ังหมด  16  โครงการ

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

 รวม  2  โครงการ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

76

ท่ี โครงการ
 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

1 หน้าท่ี  226 รณรงค์ป้องกันและ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 40,000 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
ล าดับท่ี  1 ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร (งบเฉพาะการ ผู้โดยสาร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 20,000 บาท) อ.โคกส าโรง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยด าเนินการ (เงินรายได้ (เทศกาล
เป็น 2 ช่วง เทศกาลปีใหม่ และ 20,000 บาท) สงกรานต์)
เทศกาลสงกรานต์ และ

สถานีขนส่ง
ล านารายณ์
(เทศกาล

ปีใหม่ และ
เทศกาล

สงกรานต์)

ท่ี โครงการ
ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  กิจการสถานีขนส่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

77

มิ.ย. ก.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ท่ี โครงการ
ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

77

มิ.ย. ก.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563

2 เพ่ิมเติม ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - พัดลมไอเย็นแบบเคล่ือนท่ี 25,000 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ประชาชนในสถานีขนส่ง จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ ผู้โดยสาร
หน้าท่ี 18 ผู้โดยสารอ าเภอโคกส าโรง 12,500.- บาท อ.โคกส าโรง
ล าดับท่ี 1

3 เพ่ิมเติม ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 16,900 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ประชาชนในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร
หน้าท่ี 18 ผู้โดยสารอ าเภอโคกส าโรง อ.โคกส าโรง

ล าดับท่ี 1

4 เพ่ิมเติม ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - พัดลมไอเย็นแบบเคล่ือนท่ี 25,000 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ประชาชนในสถานีขนส่ง จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ ผู้โดยสาร
หน้าท่ี 18 ผู้โดยสารล านารายณ์ 12,500.- บาท ล านารายณ์
ล าดับท่ี 12

5 เพ่ิมเติม ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - พัดลมเพดานพร้อมติดต้ัง 48 น้ิว 12,000 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ประชาชนในสถานีขนส่ง จ านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ ผู้โดยสาร
หน้าท่ี 18 ผู้โดยสารล านารายณ์ 2,000.- บาท ล านารายณ์
ล าดับท่ี 12
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เป็นโครงการ
ท่ีอยู่ใน

แผนพัฒนา
(2561-2565)

ท่ี โครงการ
ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 รายละเอียดของ
 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

  งบประมาณ 
 (บาท)

 สถานท่ี 
ด าเนินการ

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

77

มิ.ย. ก.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หลัก

พ.ศ. 2563

6 เพ่ิมเติม ครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ - เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ 14,600 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
คร้ังท่ี 4/2563 ประชาชนในสถานีขนส่ง ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง ผู้โดยสาร
หน้าท่ี 18 ผู้โดยสารล านารายณ์ ล านารายณ์
ล าดับท่ี 12

133,500รวม  6  โครงการ
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 1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 เคร่ืองดูดฝุ่น - เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง 

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) 11,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ 
จ านวน 2 ตู้  ตู้ละ 5,500.- บาท 

3 ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต - ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 45,500 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ 
จ านวน 13 ตู้  ตู้ละ 3,500.-บาท

4 ตู้บานเล่ือนทึบ 4 ฟุต - ตู้บานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 85,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ 
จ านวน 25 ตู้  ตู้ละ 3,400.- บาท 

5 รถเข็นสามล้อ - รถเข็นสามล้อ จ านวน 2 คัน 5,200 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
คันละ 2,600.- บาท

6 ชุดรับแขก - ชุดรับแขก จ านวน 3 ชุด 50,700 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ชุดละ 16,900.- บาท 

80

งบประมำณ
 (บำท)

พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลพบุรี

พ.ศ. 2564
ท่ี ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แบบ  ผด.02/1



สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

80
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
7 ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  (มอก.) 16,500 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ

จ านวน 3 ตู้  ตู้ละ 5,500.- บาท

8 เก้าอ้ีส านักงาน - เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง
57x53x87 เซนติเมตร จ านวน 6 ตัว  
ตัวละ 1,500.- บาท

9 เก้าอ้ีส านักงาน - เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 10,700 อบจ.ลพบุรี กองคลัง
67x70x115 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว  
ตัวละ 5,350.- บาท

10 ตู้บานเล่ือนกระจก - ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 3,500 อบจ.ลพบุรี กองคลัง
4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ 

11 ตู้บานเล่ือนทึบ 4 ฟุต - ตู้บานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 3,500 อบจ.ลพบุรี กองคลัง 
จ านวน 1 ตู้ 

12 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) 66,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง 
จ านวน 12 ตู้ ตู้ละ 5,500.- บาท

  รวม  12 รำยกำร 320,600
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สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) 55,000 สถาน ส านักปลัดฯ
จ านวน 10 ตู้ ตู้ละ 5,500.- บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

2 ถังน้ า แบบสเตนเลส - ถังน้ า  แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 34,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 2,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ ใบละ (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

17,000.- บาท

3 ตู้บานเล่ือนทึบ 4 ฟุต - ตู้บานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 20,400 สถาน ส านักปลัดฯ
จ านวน 6 ตู้ ตู้ละ 3,400.- บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

4 โต๊ะท างาน - โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 17,500 สถาน ส านักปลัดฯ
120x60x75 เซนติเมตร จ านวน 5 ตัว (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
ตัวละ 3,500.- บาท 

5 เก้าอ้ีส านักงาน - เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 7,500 สถาน ส านักปลัดฯ
57x53x94 เซนติเมตร จ านวน 5 ตัว (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
ตัวละ 1,500.- บาท

6 พัดลมไอเย็นแบบเคล่ือนท่ี - พัดลมไอเย็นแบบเคล่ือนท่ี 37,500 สถาน ส านักปลัดฯ
จ านวน 3 ตู้  ตู้ละ 12,500.- บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

  รวม  6 รำยกำร 171,900

    1.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
82

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 รถบรรทุก (ดีเซล) - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,057,400 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ขนาด 1 ตัน พร้อมติดต้ัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือ 2,400 ซีซี หรือ ก าลังเคร่ืองยนต์
เหล็ก สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน 1 คัน คันละ 1,025,000.- บาท
พร้อมติดต้ังหลังคารถบรรทุก ขนาด
1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก จ านวน 1 หลัง
หลังละ 32,400.- บาท

2 รถยนต์อเนกประสงค์ - รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ท่ีน่ัง 1,570,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
7 ท่ีน่ัง ขับเคล่ือน 4 ล้อ ขับเคล่ือน 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,000 ซีซี จ านวน 1 คัน 

    รวม  2 รำยกำร 2,627,400

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
     2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)



สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 รถบรรทุก (ดีเซล) - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,057,400 อบจ.ลพบุรี กองช่าง 
ขนาด 1 ตัน พร้อมติดต้ัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
หลังคาไฟเบอร์กลาส 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
หรือเหล็ก สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน 1 คัน คันละ 1,050,000.- บาท
พร้อมติดต้ังหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก จ านวน 1 หลัง 
หลังละ 32,400.- บาท

2 หลังคารถบรรทุก - หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 64,800 อบจ.ลพบุรี กองช่าง 
ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
แบบหลังคาไฟเบอร์กลาส จ านวน 2 หลัง หลังละ 32,400.- บาท 
หรือเหล็ก

   รวม  2 รำยกำร 1,122,200

     2.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
84

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 ป๊ัมน้ าอัตโนมัติ - ป๊ัมน้ าอัตโนมัติมอเตอร์ขนาด 25,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ พร้อมติดต้ัง     (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
จ านวน 1 เคร่ือง 

   รวม  1 รำยกำร 25,000

สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 เคร่ืองอัดอากาศ - เคร่ืองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร 66,000 อบจ.ลพบุรี กองช่าง 
ต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง 

   รวม  1 รำยกำร 66,000

3. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
85

    3.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
     4.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)



สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี - ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี มีแอมป์ 20,000 สถาน ส านักปลัดฯ
ในตัว จ านวน 1 ชุด (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ

   รวม  1  รำยกำร 20,000

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 51,000 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ
ส าหรับงานส านักงาน ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 3 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 17,000.- บาท 

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 17,800 อบจ.ลพบุรี กองกิจการสภาฯ
หรือ LED ขาวด า ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 8,900.- บาท

5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
    5.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2564

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563
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สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
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3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 88,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง
ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
แบบท่ี 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 22,000.- บาท

4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 40,000 อบจ.ลพบุรี กองคลัง 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 10,000.- บาท

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 153,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ส าหรับงานส านักงาน ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 9 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 17,000.- บาท 

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 2,600 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
หรือ LED ขาวด า ขาวด า (18 หน้า/นาที)

จ านวน 1 เคร่ือง 

7 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 45,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
เลเซอร์ หรือ LED สี เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 3 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 15,000.- บาท 
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สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
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8 สแกนเนอร์ - สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ 17,000 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1
ส าหรับใช้แปลงเอกสารเป็นไฟล์
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง 

9 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 7,500 อบจ.ลพบุรี ส านักปลัดฯ
ขนาด 800 VA 800 VA  จ านวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองละ 2,500.- บาท

   รวม  9 รำยกำร 421,900

สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์ - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 15,000 สถาน ส านักปลัดฯ
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (เงินอุดหนุนท่ัวไป) สงเคราะห์ฯ
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง 

  รวม  1   รำยกำร 15,000
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     6.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก - ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก (มอก.) 42,000 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
จ านวน 6 ตู้  ตู้ละ 7,000.- บาท ผู้โดยสาร

อ.โคกส าโรง
และสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร
ล านารายณ์

2 ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต - ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 14,000 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
จ านวน 4 ตู้  ตู้ละ 3,500.- บาท ผู้โดยสาร

อ.โคกส าโรง
และสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร
ล านารายณ์

3 โต๊ะท างานหน้าเหล็ก - โต๊ะท างานหน้าเหล็ก 7 ล้ินชัก 7,000 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
7 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 159×79 เซนติเมตร ผู้โดยสาร

จ านวน 1 ตัว อ.โคกส าโรง
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร กิจกำรสถำนีขนส่ง

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ  ผด.02/1



สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

89
ท่ี ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
 (บำท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

และสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร

ล านารายณ์

4 โต๊ะท างาน - โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 10,500 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
120×60×75 เซนติเมตร ผู้โดยสาร
จ านวน 3 ตัว ตัวละ 3,500.- บาท อ.โคกส าโรง

และสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร

ล านารายณ์

5 เก้าอ้ีส านักงาน - เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
57×53×94 เซนติเมตร จ านวน 3 ตัว ผู้โดยสาร
ตัวละ 1,500.- บาท อ.โคกส าโรง

และสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร

ล านารายณ์

6 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 55,400 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืน แบบต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน ผู้โดยสาร
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู ล านารายณ์
(ระบบ Inverter) จ านวน 1 เคร่ือง 
ขนาด 36,000 บีทียู
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สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.
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ท่ี ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
 (บำท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 24,200 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง แบบติดผนัง  (ระบบ Inverter) ผู้โดยสาร
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ล านารายณ์
ขนาด 12,000 บีทียู

8 เคร่ืองปรับอากาศ - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,400 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ผู้โดยสาร
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ล านารายณ์
ขนาด 24,000 บีทียู

  รวม  8 รำยกำร 194,000

สถำนท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.

1 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 สถานีขนส่ง ส านักปลัดฯ
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง ผู้โดยสาร

ล านารายณ์
  รวม  1 รำยกำร 2,500
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ท่ี ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

 (บำท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564


