แผนการสอดส่องโครงการในพื้นทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ธ.จ.ลพบุร)ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-022
จากสาย กม.ที่ 0+000 ถึงสาย กม.ที่ 1+045 บ้านน้้าจัน้ หมู่ที่ 4
ต้าบลไผ่ใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,045 เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ 4,180 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต้าบลไผ่ใหญ่
อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-012
จากสาย กม.ที่ 0+000 ถึงสาย กม.ที่ 1+060 บ้านหนองนางาม
หมู่ที่ 5 ต้าบลไผ่ใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,060 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 4,240 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลไผ่ใหญ่ อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ.87-003
จากสาย บ้านโป่ง ถึงสาย บ้านไผ่ใหญ่ บ้านโป่ง -บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3-1
ต้าบลไผ่ใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ 7,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต้าบลไผ่ใหญ่
อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)
โรงเรียนเทศบาลต้าบลหนองม่วง เทศบาลต้าบลหนองม่วง
อ้าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ
(บาท)

วัน เดือน ปี
ในการลงพื้นที่

สถานที่ประชุม

1,638,000

อบต.ไผ่ใหญ่ อ้าเภอบ้านหมี่

งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ อปท.

1,662,000 17 มีนาคม 2565

ที่ว่าการอ้าเภอ
บ้านหมี่

2,948,000

ทต.หนองม่วง อ้าเภอหนองม่วง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม ถึงหมู่ที่ 12
บ้านหนองบุ ต้าบลชอนสมบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,498 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 9,992 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนต้าบลชอนสมบูรณ์ อ้าเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

อบต.ชอนสมบูรณ์
อ้าเภอหนองม่วง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.55-004
จ้านวน 6 ช่วง บ้านป่าเขว้า, บ้านหนองส้าราญ หมู่ที่ 2, 3 ต้าบล
ดงดินแดง พื้นที่รวม 16,518 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงดินแดง อ้าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

อบต.ดงดินแดง อ้าเภอหนอง
ม่วง

7,959,900

งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ อปท.

หน้าที่ 1

5,030,000

8,772,500

22 มีนาคม 2565

ที่ว่าการอ้าเภอ
หนองม่วง

หมายเหตุ

ลาดับ
7

8

9

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย ขยายผิวจราจร ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจร
แบบยกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัย ทางหลวง
หมายเลข 311 ตอนแยกวัดสนามไชย - แยกวัดกระดังงา
ระหว่าง กม. 15+700 - กม. 16 + 800 ต้าบลท่าวุง้ อ้าเภอท่าวุง้
จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.30-005
สายเขาบ้านหว้าหมู่ที่ 4 ต้าบลเขาสมอคอน กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,736 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พื้นที่ 6,944 ตารางเมตร

10

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาสมอคอน
อ้าเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบ้ารุงดิน

11

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แหล่งงบประมาณ

งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)

วัน เดือน ปี
ในการลงพื้นที่

สถานที่ประชุม

ส้านักงานแขวง
ทางหลวง
ลพบุรีที่ 1

30,000,000

7 เมษายน 2565
อบต.ไผ่ใหญ่ อ้าเภอบ้านหมี่
อบต.เขาสมอคอน อ้าเภอท่า
วุง้

งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจนอปท.
งบประมาณเงิ
อุดหนุน
เฉพาะกิจ อปท.

3,561,000

17 มีนาคม 2565

ที่ว่าการอ้าเภอ
านหมีาเภอ
่
ที่ว่าบ้การอ้
ท่าวุง้

9,143,900
สถานีพฒ
ั นาที่ดินลพบุรี

5,152,500

กิจกรรมที่ 4 เพิ่มศักยภาพเครือข่ายภาคการเกษตร

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี

760,800

12

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวหอมกุหลาบจังหวัดลพบุรี

สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี

129,400

13

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพันธุต์ ้นไม้หนามแจง

สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี

122,400

14

กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์บวั หลากสายพันธุ์

สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี

129,500

15

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวด้าละโว้ จังหวัดลพบุรี

สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี

94,400

งบพัฒนาจังหวัด

หน้าที่ 2

19 เมษายน 2565

ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี

หมายเหตุ

ลาดับ
16

17

18

19

20

21
22

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4016 แยก
ทล.2219 - บ้านกระดานเลื่อน ต้าบลชอนสมบูรณ์ อ้าเภอหนองม่วง
และต้าบลมหาโพธิ์ อ้าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ระยะทาง 5.150 กิโลเมตร

25,000,000

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.3002 แยก ทล.205 บ้านห้วยเคล็ด ต้าบลวังเพลิง และต้าบลดงมะรุม อ้าเภอโคกส้าโรง
จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.175 กิโลเมตร

15,000,000

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4039 แยก
ทล.2089 -บ้านทะเลวังวัด ต้าบลท่าดินด้า อ้าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.290 กิโลเมตร

อบต.ไผ่ใหญ่ อ้าเภอบ้านหมี่
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิ
จ อปท.
งบพั
ฒนาจั
งหวัด

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายรอบอ่างเก็บน้้าห้วยกระแทก
เฉลิมพระเกียรติ ต้าบลท่าศาลา และต้าบลนิคมสร้างตนเอง
อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.830 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4041 แยก ทล.2338 บ้านซับจ้าปา ต้าบลซับจ้าปา อ้าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าลพบุรี บริเวณ
วัดยาง ณ รังสี ต้าบลตะลุง อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองล้าโพนทอง หมู่ที่ 11
บ้านพรหมทินใต้ ต้าบลหลุมข้าว อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี
ความยาว 220.00 เมตร

10,000,000

วัน เดือน ปี
ในการลงพื้นที่

สถานที่ประชุม

17 มีนาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565

ที่วส้่าาการอ้
าเภอ
นักงาน
บ้
า
นหมี
่
แขวงทางหลวง
ชนบทลพบุรี

20,000,000

10,000,000

ส้านักงานโยธาธิการและผัง
เมือง
จังหวัดลพบุรี

หน้าที่ 3

11,000,000
งบพัฒนาจังหวัด

19 พฤษภาคม 2565 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
7,000,000

หมายเหตุ

ลาดับ
23

24

โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเขาพระงาม เทศบาลต้าบลเขาพระงาม
อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง
ถนนพระยาพิชัยดาบหัก จากสาย สี่แยกท่าแค ถึงสาย สี่แยกอานันท์
ชุมชน บ้านถนนใหญ่หมู่ที่ 5 ต้าบลถนนใหญ่ กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
พื้นที่ 15,250 ตารางเมตร เทศบาลต้าบลถนนใหญ่
อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ทต.เขาพระงาม อ้าเภอเมือง
งบประมาณเงินอุดหนุน
ลพบุรี
เฉพาะกิจ อปท.

ทต.ถนนใหญ่ อ้าเภอเมือง
ลพบุรี
อบต.ไผ่ใหญ่ อ้าเภอบ้านหมี่

งบประมาณ
(บาท)

วัน เดือน ปี
ในการลงพื้นที่

สถานที่ประชุม
ที่ท้าการเทศบาลต้าบล
เขาพระงาม

9,143,900

2 มิถุนายน 2565
งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ อปท.
งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ อปท.

7,412,000

ที่ท้าการเทศบาลต้าบล
ถนนใหญ่
ที่ว่าการอ้าเภอ
17 มีนาคม 2565
บ้านหมี่

โครงการเพิ่มปริมาณการจัดหาน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปา
25

งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บา้ นวิลัยลักษณ์ ต้าบลนิคมสร้างตนเอง
อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

326,000

26

งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บา้ นแก่นจิตร ต้าบลกกโก อ้าเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

328,000

27

งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเป็นสุข ต้าบลกกโก อ้าเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

28

งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หมู่บา้ นเทวี 1 หลังไฟฟ้า หมู่ 1

300,000

29

งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บา้ นเทวี 2 หลังไฟฟ้า

407,000

30

งานปรับปรุงเส้นท่อท้ายหมู่บา้ นดงสวอง

310,000

31

งานปรับปรุงเส้นท่อซอยอรุณี

258,000

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาลพบุรี

หน้าที่ 4

รัฐวิสาหกิจ

282,000 16 มิถุนายน 2565

ที่ท้าการ กปภ.
สาขาลพบุรี

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

32

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าหนองโสน ต้าบลเพนียด
อ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรี

งบพัฒนาจังหวัด

32,000,000

33

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินระบบส่งน้้า
อ่างเก็บน้้าห้วยส้ม ต้าบลโคกตูม อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร

งบพัฒนาจังหวัด

10,000,000

34

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงฝายท่าเดื่อ (คลองระบายน้้าห้วยซับเหล็ก)
ต้าบลนิคมสร้างตนเอง อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

35

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเพิ่มความจุอาคารระบายน้้าล้น เพื่อเพิ่ม
ความจุอ่างซับเหล็ก ต้าบลนิคมสร้างตนเอง อ้าเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี
อบต.ไผ่ใหญ่ อ้าเภอบ้านหมี่

งบพัฒนาจังหวัด
งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ อปท.
งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

สถานที่ประชุม

19 กรกฎาคม 2565

ส้านักงานโครงการ
ชลประทานลพบุรี

17 มีนาคม 2565

ที่ว่าการอ้าเภอ
บ้านหมี่

25,000,000
50,000,000

รวมงบประมาณ
งบจังหวัด
งบกลุม่ จังหวัด
งบ อปท.
งบรัฐวิสาหกิจ

วัน เดือน ปี
ในการลงพื้นที่

310,871,200
16 รายการ
2 รายการ
10 รายการ
7 รายการ

หน้าที่ 5

171,389,000
80,000,000
57,271,200
2,211,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ

