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ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของจังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 

      จังหวัดสิงห๑บุรีตั้งอยูํทางภาคกลางตอนบน  ระหวํางเส๎นละติจูด ๑๔ องศา ๔๓ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา  
๖ ลิปดาเหนือ เส๎นลองติจูดที่ ๑๐๐ องศา ๑๑ ลิปดาตะวันออก อยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๔0 กิโลเมตร  มี
เนื้อท่ีทั้งสิ้น  ๘๒๒.๔๗๘  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๕๑๔,๐๔๙  ไรํ  ดังนี้ 
                   ทิศเหนือ       ติดตํออําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  และอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค๑ 
                   ทิศตะวันออก  ติดตํออําเภอบ๎านหมี่  อําเภอทําวุ๎ง  จังหวัดลพบุรี 
                   ทิศใต ๎       ติดตํออําเภอไชโย  อําเภอโพธิ์ทอง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอํางทอง 
                   ทิศตะวันตก    ติดตํออําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  และอําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด 

       สุพรรณบุรี 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
      จังหวัดสิงห๑บุรีมีพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ 

ตะกอนบริเวณแมํน๎าเจ๎าพระยาเป็นเวลานาน  มีความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรดิน เหมาะแกํการทํากสิกรรม พ้ืนที่
กวําร๎อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว๎างขวาง มีความลาดเอียงของพ้ืนที่น๎อยมากจึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดตํางๆ ทั่วไป 
พ้ืนที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร  จากระดับน้ําทะเล ดังนั้นในฤดูน้ําหลากจึงมักมีน้ําทํวมขังเป็นเวลานานๆ 
พ้ืนที่ทางด๎านทิศตะวันตกและด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎มีสภาพคํอนข๎างราบ พ้ืนดินเป็นลูกคลื่นลอนลาด อันเกิดจาก
การกัดเซาะของน้ําบนผิวดิน จนเกิดเป็นรํองกว๎างทั่วไป 
       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
      ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบํงออกเป็นฤดูร๎อน  ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ - เมษายน   ฤดูฝนตั้งแตํ 

เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม  ฤดูหนาวตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน - มกราคม 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
      ดิน ในจังหวัดสิงห๑บุรี มีกลุํมชุดดินหลักอยูํ 4 กลุํมชุดดิน ประกอบด๎วย  

1. กลุํมชุดดินที่ 4 มีเนื้อที่ประมาณ 434,891 ไรํ หรือร๎อยละ 84.60 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
    กลุํมชุดดินที่เป็นดินเหนียวลึกมาก เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณ 

ที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมหรือราบเรียบ มีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝน  หน๎าดินอาจแตกระแหงเป็นรํอง
กว๎างและลึกในฤดูแล๎ง มีการระบายน้ําเลวหรือคํอนข๎างเลว มีเนื้อชั้นดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัด ถึงเป็นกรดเล็กน๎อย มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-6.5  มีเนื้อดินชั้นลํางเป็นดินเหนียว หรือดิน
เหนียวปนทรายแปูง มีความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 7.0-8.0 ความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติปานกลาง  

   มีความเหมาะสมดีสําหรับการปลูกข๎าว โดยปกติไมํคํอยมีป๓ญหาในการใช๎ประโยชน๑ที่ดินสําหรับ  
การปลูกข๎าว แตํถ๎าเป็นบริเวณท่ีลุํมต่ําอาจจะประสบป๓ญหาบ๎างจากน้ําไหลบําทํวมขัง แตํไมํเหมาะสมสําหรับการปลูก
พืชไรํ ไม๎ผล หรือพืชผัก เนื่องจากมีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝน 

   การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในป๓จจุบัน สํวนใหญํใช๎ทํานา และมีบางพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงการใช๎ 
ประโยชน๑เป็นพื้นที่ชุมชน และสิ่งปลูกสร๎าง 

2. กลุํมชุดดินที่ 21 มีเนื้อที่ประมาณ 50,099 ไรํ หรือร๎อยละ 9.76 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
    กลุมํชุดดินที่เป็นกลุํมดินรํวนหยาบลึกมาก เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา 

บนสํวนต่ําของสันดินริมน้ํา พบบริเวณท่ีราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ มีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝน มีการระบายน้ําดีปาน
กลางถึงคํอนข๎างเลว มีเนื้อดินเป็นดินรํวน ดินรํวนเหนียว หรือดินรํวนเหนียวปนทรายแปูง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกลาง มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-7.0 ดินมีความสมบูรณ๑ตามธรรมชาติปานกลาง  

    มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข๎าว แตํอาจมีป๓ญหาขาดแคลนน้ําในบางชํวงเวลาที่ฝนทิ้งชํวงนาน  
สํวนในฤดูแล๎งสามารถปลูกพืชผัก และถ่ัวตําง ๆ ได ๎ 

    การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในป๓จจุบัน สํวนใหญํใช๎ทํานา บางพ้ืนที่ใช๎ปลูกพืชผัก ถั่วตํางๆ และ  
มีบางพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน๑เป็นพื้นที่ชุมชน และสิ่งปลูกสร๎าง  

3. กลุํมชุดดินที่ 33 มีเนื้อที่ประมาณ 3,119 ไรํ หรือร๎อยละ 0.61 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
    กลุํมชุดดินที่เป็นดินทรายแปูงลึกมาก ที่เกิดจากตะกอนแมํน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด พบบน 

สันดินริมน้ําเกํา เนินตะกอนรูปพัด หรือที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มี
การระบายน้ําดี ถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดินรํวนปนทรายแปูงหรือดินรํวน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง 
เป็นกรดเล็กน๎อย มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อดินชั้นลํางตอนบนเป็นดินรํวนเหนียวปน 
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ทรายแปูง ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน๎อย มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-6.5 สํวนชั้นดินลําง ถ๎ามี
ก๎อนปูนปะปนมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นดํางจัด มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 7.0-8.5 มีความอุดมสมบูรณ๑ตาม
ธรรมชาติปานกลาง  

    มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไรํ พืชผัก ไม๎ผล และไม๎ยืนต๎น  
    การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในป๓จจุบัน สํวนใหญํใช๎ปลูกไม๎ผลหรือเป็นที่อยูํอาศัย และมีบางพ้ืนที่ที่มี 

การปรับสภาพพ้ืนทีเพ่ือทํานา  
4. กลุํมชุดดินที่ 38 มีเนื้อที่ประมาณ 2,340 ไรํ หรือร๎อยละ 0.45 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
    กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนหยาบลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําบนสันดินริมน้ํา  

หรือที่ราบตะกอนน้ําพา มีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆของตะกอนลําน้ําในแตํละชํวงเวลา มีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎าง
ราบเรียบ มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดินรํวนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีคํา
ความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-7.0 เนื้อดินชั้นลํางเป็นดินรํวนปนทราย หรือเป็นชั้นสลับที่มีเนื้อดินเป็นดินรํวน 
ดินรํวนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินรํวน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง มีคํา ความเป็นกรดเป็นดําง
ประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติปานกลาง  

    มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไรํ พืชผัก ไม๎ผล และไม๎ยืนต๎น 
    การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในป๓จจุบันเป็นที่อยูํอาศัย ปลูกพืชผัก ไม๎ผล และมีบางพ้ืนที่ที่ มีการปรับ 

สภาพพ้ืนทีเพ่ือทํานา 
        ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี  
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 

        จังหวัดสิงห๑บุรีแบํงการปกครองออกเป็น ๖  อําเภอ  ๔๓  ตําบล  ๓๖๔  หมูํบ๎าน  ๑๔ ชุมชน 
1) อําเภอเมืองสิงห๑บุรี  มี   8 ตําบล    58 หมูํบ๎าน  ๑๔ ชุมชน 
2) อําเภออินทร๑บุรี  มี 10 ตําบล  105 หมูํบ๎าน 
3) อําเภอพรหมบุรี  มี   7 ตําบล    42 หมูํบ๎าน 
4) อําเภอบางระจัน  มี   8 ตําบล    77 หมูํบ๎าน 
5) อําเภอทําช๎าง  มี   4 ตําบล    23 หมูํบ๎าน 
6) อําเภอคํายบางระจัน  มี   6 ตําบล    59 หมูํบ๎าน 

 

       การปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกอบด๎วย ๑ องค๑การบริหารสํวนจังหวัด  ๒  เทศบาลเมือง  ๖ เทศบาลตําบล  
และ ๓๓ องค๑การบริหารสํวนตําบล  ดังแสดงในตาราง 
 

                                            ตารางที่ 1  เขตการปกครอง 
อําเภอ ตําบล หมูํบ๎าน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 

เมืองสิงห๑บุรี ๘ ๕๘ ๑ - ๗ 
บางระจัน ๘ ๗๗ ๑ - ๕ 

คํายบางระจัน ๖ ๕๙ - ๑ ๖ 
พรหมบุรี ๗ ๔๒ - ๒ ๔ 
ทําช๎าง ๔ ๒๓ - ๑ ๒ 

อินทร๑บุรี ๑๐ ๑๐๕ - ๒ ๙ 
รวม ๔๓ ๓๖๔ ๒ ๖ ๓๓ 
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๒.๒ การเลือกตั้ง 
             ตารางท่ี 2 ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี 

 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน จ านวนบ้าน อปท. 
หน่วย

เลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ลงทะเบียนในเขต
เลือกตั้ง 

1 เมืองสิงห๑บุร ี 8 58 20,440 7/1 51 43,569 ทม. 
43   66         109 

2 บางระจัน 8 77 11,697 6 33 27,755 ทม. 
34     2         36 

3 คํายบางระจัน 6 59 8,801 7 29 22,573  
         3         3 

4 พรหมบุร ี 7 42 8,255 6 25 19,311 ทต. 
 3     9         12 

5 ทําช๎าง 4 23 4,922 3 17 11,957 ทต. 
14    4         18 

6 อินทร๑บุร ี 10 105 18,520 11 54 44,508 ทต. 
 4   17         21 

 6 43 364 72,635 41 209 169,643  199 
 

        ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร(ข๎อมูลเปรียบเทียบย๎อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ๑ในอนาคต) 

ตารางท่ี 3  อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่นของประชากร จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปี 2557-2559 

อ าเภอ 
จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง ความหนาแน่นของ

ประชากร  
(ต่อ ตร.กม.) 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

เมืองสิงห๑บุร ี 54,495 54,387 54,264 0.00 -0.2 -0.2 65.9 
บางระจัน 34,419 34,273 34,048 -0.5 -0.4 -0.7 41.4 
คํายบางระจัน 28,316 28,333 28,336 0.00 0.1 0.0 34.4 
พรหมบุรี 23,994 23,781 23,667 -0.5 -0.9 -0.5 28.8 
ทําช๎าง 14,724 14,650 14,556 -0.3 -0.5 -0.6 17.7 
อินทร๑บุรี 56,210 56,002 55,717 -0.3 -0.4 -0.5 67.7 

รวม 212,158 211,426 210,588 -0.3 -0.3 -0.4 255.8 
 

        ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี  
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางท่ี 4  แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น๎อยกวํา ๑ ปี 794 749 1,543 1 ปี 852 766 1,618 

2 ปี 934 825 1,759 3 ปี 901 810 1,711 
4 ปี 1,010 899 1,909 5 ปี 989 905 1,894 
6 ปี 1,090 1,016 2,106 7 ปี 1,101 1,035 2,136 
8 ปี 1,106 997 2,103 9 ปี 1,144 1,064 2,208 

10 ปี 1,120 1,070 2,190 11 ปี 1,135 1,130 2,265 
12 ปี 1,150 1,066 2,216 13 ปี 1,116 1,115 2,231 
14 ปี  1,094 1,075 2,169 15 ปี 1,187 1,106 2,293 
16 ปี 1,129 1,119 2,248 17 ปี 1,090 1,055 2,145 
18 ปี 1,124 1,103 2,227 19 ปี 1,152 1,137 2,289 
20 ปี 1,327 1,160 2,487 21 ปี 1,158 1,278 2,436 
22 ปี 1,313 1,329 2,642 23 ปี 1,362 1,291 2,653 
24 ปี 1,334 1,281 2,615 25 ปี 1,387 1,318 2,705 
26 ปี 1,383 1,382 2,765 27 ปี 1,439 1,363 2,802 
28 ปี 1,366 1,389 2,755 29 ปี 1,325 1,263 2,588 
30 ปี 1,296 1,303 2,599 31 ปี 1,305 1,295 2,600 
32 ปี 1,415 1,348 2,763 33 ปี 1,512 1,379 2,891 
34 ปี 1,416 1,417 2,833 35 ปี 1,443 1,430 2,873 
36 ปี 1,515 1,454 2,969 37 ปี 1,485 1,464 2,949 
38 ปี 1,534 1,529 3,063 39 ปี 1,514 1,491 3,005 
40 ปี 1,443 1,457 2,900 41 ปี 1,600 1,491 3,091 
42 ป ี 1,535 1,583 3,118 43 ปี 1,410 1,542 2,952 
44 ปี  1,360 1,465 2,825 45 ปี 1,363 1,362 2,725 
46 ปี 1,396 1,495 2,891 47 ปี 1,462 1,647 3,109 
48 ปี 1,466 1,685 3,151 49 ปี 1,491 1,685 3,176 
50 ปี 1,447 1,781 3,228 51 ปี 1,493 1,711 3,204 
52 ปี 1,509 1,799 3,308 53 ปี 1,706 1,973 3,679 
54 ปี 1,657 2,102 3,759 55 ปี 1,540 1,893 3,433 
56 ปี 1,641 1,948 3,589 57 ปี 1,540 1,831 3,371 
58 ปี 1,538 1,902 3,440 59 ปี 1,405 1,752 3,157 
60 ปี 1,230 1,669 2,899 61 ปี 1,193 1,599 2,792 
62 ปี 1,146 1,412 2,558 63 ปี 997 1,335 2,332 
64 ปี 1,137 1,577 2,714 65 ปี 1,115 1,389 2,504 
66 ป ี 1,046 1,369 2,415 67 ปี 974 1,330 2,304 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

68 ปี 930 1,233 2,163 69 ปี 915 1,285 2,200 
70 ปี 804 1,104 1,908 71 ปี 762 1,044 1,806 
72 ปี 698 919 1,617 73 ปี 586 845 1,431 
74 ปี 525 722 1,247 75 ปี  522 687 1,209 
76 ปี 470 674 1,144 77 ปี 526 785 1,311 
78 ปี 409 611 1,020 79 ปี 407 643 1,050 
80 ปี 440 675 1,115 81 ปี 365 620 985 
82 ปี 350 564 914 83 ปี 370 542 912 
84 ปี 255 422 677 85 ปี 253 407 660 
86 ปี 180 300 480 87 ปี 154 324 478 
88 ปี 117 269 386 89 ปี 100 225 325 
90 ปี 86 158 244 91 ปี 65 167 232 
92 ปี 50 112 162 93 ปี 41 77 118 
94 ปี 26 66 92 95 ปี 24 35 59 
96 ปี 12 25 37 97 ปี 7 34 41 
98 ป ี 3 17 20 99 ป ี 3 7 10 

100 ปี 2 5 7 
มากกว่า 
100 ปี 

8 14 22 
 

        ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

 

   ตารางท่ี 5  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด/รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2561 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียนรายอ าเภอ รวม 
เมืองสิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ท่าช้าง บางระจัน พรหมบุรี อินทร์บุรี 

1. นักเรียน 1-120 คน 8 9 5 14 11 16 63 
2. นักเรียน 121-200 คน 5 2 2 4 2 10 25 
3. นักเรียน 201-300 คน 0 4 0 1 0 0 5 
4. นักเรียน 301-499 คน 1 0 0 1 0 1 3 
5. นักเรียน 500-1,499 คน 1 0 0 0 0 1 2 
6. นักเรียน 1,500-2,499 คน 1 0 0 0 0 0 1 
7. นักเรียน >2,500 คน 0 0 0 0 0 0 0 
8. ไมํมีนักเรียน 1 1 0 0 1 2 5 

รวม 17 16 7 20 14 30 104 
       หมายเหตุ : โรงเรยีนที่ไมมํีนกัเรียนจํานวน 5 โรงเรียน  ได๎แก ํ
   1. โรงเรียนวัดกระดังงา อ.เมืองฯ  - ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวดัประโชติการาม 
   2. โรงเรียนวัดขุนสงฆ๑     อ.คํายฯ  - รอเลิกปีการศึกษา 2562 
   3. โรงเรียนวัดโพธิ์เอน อ.พรหมบุร ี - รอเลิกปีการศึกษา 2562 
   4. โรงเรียนวัดดอกไม ๎ อ.อินทร๑บุร ี - ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวดัปลาไหล 
   5. โรงเรียนวัดราษฎร๑ศรัทธาธรรม อ.อินทร๑บุรี - ประกาศเลิก 9 สิงหาคม 2561 
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    ตารางท่ี 6  อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 

 

        ที่มา :  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรุ ี  
 

       ตารางท่ี 7  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สิงห์บุรี 
1. ผู้บริหารและข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวนรวมท้ังสิ้น 923 คน 
     - ผู๎บริหารโรงเรียน จํานวน 86 คน 
     - ข๎าราชการคร ู จํานวน 837 คน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนรวมท้ังสิ้น 42 คน 
     - ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา จํานวน 1 คน 
     - รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 4 คน 
     - บุคลากร 38 ค(2) จํานวน 35 คน 
     - ศึกษานิเทศก๑ จํานวน 5 คน 
3. ลูกจ้างประจ า จ านวนรวมท้ังสิ้น 59 คน 
     - ในสถานศึกษา จํานวน 52 คน 
     - ใน สพป.สิงห๑บุร ี จํานวน 7 คน 
4. ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา จ านวนรวมท้ังสิ้น 196 คน 
     - ครูอัตราจ๎าง จํานวน 94 คน 
     - ธุรการโรงเรียน จํานวน 51 คน 
     - พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 32 คน 
5. ลูกจ้างชั่วคราวใน สพป.สิงห์บุร ี จ านวนรวมท้ังสิ้น 13 คน 

 

        ที่มา :  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรุ ี  
 

 
 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามสังกัด จ านวน

ประชากร 
อัตราการ
เข้าเรียน สพป. สพม.5 อปท. อาชีวะ เอกชน รวม 

อนุบาล 1 230 0 85 0 348 663 1,922 34.50 
อนุบาล 2 1,257 0 125 0 481 1,863 1,903 97.90 
อนุบาล 3 1,439 0 104 0 574 2,117 2,106 100.52 

รวมอนุบาล 2,926 0 314 0 1,403 4,643 5,931  
ประถมศึกษาปีที ่1 1,618 0 115 0 601 2,334 2,126 109.78 
ประถมศึกษาปีที ่2 1,491 0 89 0 579 2,159 2,114 102.13 
ประถมศึกษาปีที ่3 1,683 0 117 0 225 2,426 2,225 109.03 
ประถมศึกษาปีที ่4 1,606 0 121 0 655 2,382 2,190 108.77 
ประถมศึกษาปีที ่5 1,674 0 113 0 675 2,462 2,254 109.23 
ประถมศึกษาปีที ่6 1,747 0 100 0 614 2,461 2,225 110.61 

รวมประถมศึกษา 9,819 0 656 0 3,749 14,224 13,134  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 657 1,380 54 0 248 2,339 2,246 104.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 586 1,310 67 0 218 2,181 2,168 100.60 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 571 1,429 63 0 220 2,283 2,293 99.56 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,814 4,119 184 0 686 6,803 7,673  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 1,016 22 1,142 0 2,180 2,257 96.59 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 954 28 847 0 1,892 2,146 85.23 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 905 21 801 0 1,727 2,274 75.95 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 2,875 71 2,790 0 5,736 6,677  

รวมทั้งสิ้น 14,559 6,994 1,225 2,790 5,838 31,406 33,415  
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๔.๒ สาธารณสุข 
          จังหวัดสิงห๑บุรี มีโรงพยาบาลรัฐ จํานวน 6 แหํง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แหํง มีโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบล 47 แหํง คลินิกทุกประเภท 88 แหํง ร๎านขายยา 89 แหํง แพทย๑ 60 คน ทันตแพทย๑ 30 คน เภสัชกร 36 
คน พยาบาล 746 คน จํานวนเตียง 628 เตียง  จํานวนประชากรตํอแพทย๑ เทํากับ 8,119.8 : 1 ประชากรตํอทันต
แพทย๑ เทํากับ 7,570 : 1  และประชากรตํอพยาบาล เทํากับ 385.5 : 1  
 

           ตารางที่ 8  สถานพยาบาล จ าแนกตามประเภทเป็นรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2559 
อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
คลินิกทุกประเภท 

เมืองสิงห๑บุร ี 1 1 9 41 
บางระจนั 1 - 7 10 
คํายบางระจัน 1 - 5 11 
พรหมบุร ี 1 - 6 6 
ทําชา๎ง 1 - 3 4 
อินทร๑บุร ี 1 - 17 16 

รวม 6 1 47 88 
       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

                  ตารางที่ 9  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2559 

อ าเภอ 
จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเทคนิค 
เมืองสิงห๑บุร ี 35 11 14 305 10 
บางระจนั 3 5 3 62  - 
คํายบางระจัน 4 3 3 55  - 
พรหมบุร ี 5 3 3 52  - 
ทําชา๎ง 4 2 4 38 1 
อินทร๑บุรี 9 6 9 234 3 

รวม 60 30 36 746 14 
       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

      จังหวัดสิงห๑บุรี มีจํานวนคนไข๎ที่เข๎าโรงพยาบาลเฉลี่ย 77,141.9 คนตํอเดือน โดยมีอัตราสํวนแพทย๑ 1 
คน ตํอประชากร 8,119.8 คน ทันตแพทย๑ 1 คนตํอประชากร 7,570.6 คน เภสัชกร 1 คนตํอประชากร 6,973.8 
คน   พยาบาลเทคนิค 1 คน ตํอประชากร 6,567.8 คน   และเตียงผู๎ปุวย 1 เตียง ตํอประชากร 628 คน และจาก
สถิติจํานวนผู๎ปุวยที่ใช๎บริการสาธารณสุขภาครัฐ ตั้งแตํปี 2553-2559 จะเห็นได๎วํามีจํานวนผู๎ปุวยมาใช๎บริการใน
จํานวนที่เพ่ิมในทุกๆปี  
 

 ตารางท่ี 10  จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2554-2559 
ประเภทผู้ป่วย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ผู๎ปุวยนอก 868,986 900,852 930,637 1,008,951 972,036 843,972 
ผู๎ปุวยใน 59,745 51,611 62,419 56,953 50,924 81,731 

รวม 928,731 952,463 993,056 1,065904 1,022,960 925,703 
       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
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๔.๓ อาชญากรรม 
 

ตารางท่ี 11 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จ าแนกตามประเภทท่ีรับแจ้ง 
จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2555-2558 

 

ประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
รับแจ๎ง     
ฆําผู๎อ่ืนโดยเจตนา 5 10 4 4 
ฆําผู๎อ่ืนโดยไมเํจตนา 2  6 2 3 
ทําให๎ตายโดยประมาท 3  -  - 1 
พยายามฆํา 19  7 12 7 
ทําร๎ายรํางกาย 105 84 71 104 
ขํมขืนกระทําชําเรา 18 7 12 10 

รวม 152 114 191 129 
จับกุม     
ฆําผู๎อ่ืนโดยเจตนา 3 6 2 2 
ฆําผู๎อ่ืนโดยไมเํจตนา  - 4 1 1 
ทําให๎ตายโดยประมาท ¤ 3  -  -  - 
พยายามฆํา 4 5 5 3 
ทําร๎ายรํางกาย 44 31 22 26 
ขํมขืนกระทําชําเรา 8 5 4 4 

รวม 62 51 34 36 
 

       ที่มา :  สํานักงานสถิติแหํงชาติ   
 

 ตารางท่ี 12 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จ าแนกตามประเภทที่รับแจ้ง 
จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2555-2558 

 

ประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
รับแจ๎ง     
โจรกรรมรถจักรยานยนต๑ 33 27 12 22 
โจรกรรมรถยนต๑ 6 2 1 1 
โจรกรรมโค-กระบือ 1  -  -  - 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 2  - 1  - 
ปล๎น-ชิงรถยนต๑โดยสาร  -  -  -  - 
ปล๎น-ชิงรถยนต๑แท็กซี่  -  -  -  - 
ขํมขืนและฆํา  -  -  -  - 
ลักพาเรียกคําไถํ  -  -  -  - 
ฉ๎อโกง 37 40 29 49 
ยักยอกทรัพย๑ 39 29 25 23 

รวม 118 98 68 95 
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ประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
จับกุม     
โจรกรรมรถจักรยานยนต๑ 3 3 2 1 
โจรกรรมรถยนต๑  -  -  -  - 
โจรกรรมโค-กระบือ  -  -  -  - 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร  -  -  -  - 
ปล๎น-ชิงรถยนต๑โดยสาร  -  -  -  - 
ปล๎น-ชิงรถยนต๑แท็กซี ่  -  -  -  - 
ขํมขืนและฆาํ  -  -  -  - 
ลักพาเรียกคําไถ ํ  -  -  -  - 
ฉ๎อโกง 13 8 5 6 
ยักยอกทรัพย๑ 3 4 6 2 

รวม 19 15 13 9 
       ที่มา :  สํานักงานสถิติแหํงชาติ   
 

 ตารางท่ี 13 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จ าแนกตามประเภทท่ีรับแจ้ง 
จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2555-2558 

 

ประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๕5 พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
รับแจ๎ง     
ลักทรัพย๑ 175 236 189 213 
วิ่งราวทรัพย๑ 5 18 12 4 
รีดเอาทรัพย๑  -  -  -  - 
กรรโชกทรัพย๑  -  -  -  - 
ชิงทรัพย๑(รวม) 4  3  1  2 
 - บาดเจ็บ 2  2  -   1 
 - ไมํบาดเจ็บ 2  1  1  1 
ปล๎นทรัพย๑ 2  -  -  - 
รับของโจร  - 1 1  - 
ทําให๎เสียทรัพย๑ 18 25 13 18 

รวม 204 283 216 237 
รับแจ๎ง     
ลักทรัพย๑ 51 48 52 42 
วิ่งราวทรัพย๑ 1 2 4 1 
รีดเอาทรัพย๑  -  -  -  - 
กรรโชกทรัพย๑  -  -  -  - 
ชิงทรัพย๑(รวม)  1  1  -  - 
 - บาดเจ็บ  -  -  -  - 
 - ไมํบาดเจ็บ  1  1  -  - 
ปล๎นทรัพย๑  1  -  -  - 
รับของโจร  - 1  -  - 
ทําให๎เสียทรัพย๑ 8 7 2  6 
รวม 63 60 58 49 
       ที่มา :  สํานักงานสถิติแหํงชาติ   
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๔.๔ ยาเสพติด 
 

ตารางท่ี 14 สถิติการจับกุมคดียาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) ผลการจับกุมคดียาเสพติด (ราย) อัตราคดีต่อประชากรแสนคน 
2554 214,661 1,442 671.76 
2555 213,578 1,670 781.88 
2556 213,216 2,105 987.26 
2557 212,690 1,807 849.59 
2558 213,216 1,149 538.89 

 

       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

    จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดจะเห็นได๎วํามีการจับกุมในอัตราคํอนข๎างคงที่ โดยนโยบายของจังหวัด ได๎ให๎
ความสําคัญในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด โดยถือเป็นวาระของจังหวัดที่ทุกหนํวยงานภาครัฐในทุกระดับ
บูรณาการรํวมกันในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา 
 

๔.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 

ตารางท่ี 15  จ านวนอาสาสมัครประเภทต่างๆ 
ที ่ ประเภทอาสาสมัคร ชาย หญิง รวม 
1 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑ 108 270 378 
2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) 948 3,679 4,627 
3 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 2,972 1,029 4,001 
4 อาสาสมัครคุมประพฤติ (อคส.) 101 88 189 
5 อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) 43 43 86 
6 อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) 15 28 43 
7 อาสาสมัครเกษตรหมูํบ๎าน (อกม.) 210 154 364 
 รวม 4,397 5,291 9,688 

 

       ที่มา :  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสิงห๑บุรี   
 

            ตารางท่ี 16  โครงการผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จังหวัดสิงห์บุรี 
อ าเภอ จ านวนผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

เมืองสิงห๑บุรี 8,381 
บางระจัน 6,293 
คํายบางระจัน 5,376 
พรหมบุรี 4,000 
ทําช๎าง 2,944 
อินทร๑บุรี 12,368 

รวม 39,362 
 

          ที่มา :  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสิงห๑บุรี   
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๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
         จังหวัดสิงห๑บุรี  มีทางหลวงแผํนดิน และทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได๎โดยสะดวก ถนนสายหลัก 
ที่สําคัญได๎แกํ  

๑.  หมายเลข ๓๒  สายเอเชยีแยกจากทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑ ที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร 
 ศรีอยุธยา  ผํานจังหวัดอํางทอง  ถึงจังหวัดสิงห๑บุรี 

๒.  หมายเลข ๓๐๙ สายอํางทอง - ชัยนาท เป็นเส๎นทางท่ีเริ่มต๎นจากกรุงเทพฯ ผํานพระนครศรีอยุธยา -  
อํางทอง – สิงห๑บุรี - ชัยนาท 

๓. หมายเลข  ๓๑๑  สายลพบุรี - สิงห๑บุรี   เชื่อมตํอจากทางหลวง  ๓๐๙  ที่จังหวัดสิงห๑บุรี 
๔. หมายเลข  ๑๑  จากอําเภออินทร๑บุรี -  พิษณุโลก  เป็นเส๎นทางผํานอําเภอตากฟูา  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค๑  อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
๕. หมายเลข  ๓๐๓๙  สายสุพรรณบุรี - สิงห๑บุรี  โดยผํานเส๎นทางด๎านอําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด 

สุพรรณบุรี เข๎าทางอําเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห๑บุรี  นอกจากนี้ยังมีเส๎นทางแยกจากทางหลวง 
        การบริการรถโดยสารประจําทางของจังหวัดสิงห๑บุรี   มีให๎บริการ ๒ ประเภท  คือ รถโดยสารปรับอากาศ   
ชั้น ๒  และรถโดยสารปรับอากาศ  ชั้น ๑  ซึ่งมีเส๎นทางหลัก  คือ กรุงเทพ - สิงห๑บุรี , กรุงเทพ - อําเภอวัดสิงห๑  และ
กรุงเทพ - อําเภอหันคา  ซึ่งผํานจังหวัดสิงห๑บุรี 
 ทางน้าํ ใช๎แมํน้ําเจ๎าพระยาเปน็เส๎นทางเดินเรือ เพื่อขนสํงผลผลิตทางการเกษตร จากกรุงเทพฯ-สิงห๑บุรี ระยะทาง
ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร หรือ ทางแมํน้าํน๎อย แยกจากแมนํ้ําเจ๎าพระยา อาํเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
ผํานอําเภอสรรพยา อําเภอบางระจัน อําเภอทําชา๎ง  
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
  การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดสิงห๑บุรี เป็นหนํวยงานในสังกัดการไฟฟูาสํวนภูมิภาคเขต ๓ ภาคเหนือ (จังหวัด
ลพบุรี)  
 

ตารางท่ี 17 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ าแนกตามประเภทผู้ใช้                 
                พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕60  [หนํวย:จํานวนผู๎ใช๎ไฟฟูา(ราย),พลังงานไฟฟูาท่ีจําหนํายและใช๎(กิโลวัตต๑-ช่ัวโมง)] 

ประเภทผู๎ใช๎ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
จํานวนผู๎ใชไ๎ฟฟาู (ราย) 73,603 73,638 74,847 75,892 
พลังงานไฟฟูาทีจ่ําหนาํยและใช ๎(กิโลวัตต๑-ชั่วโมง) 715,583,947 719,872,283 717,916,187 712,985,070 
     บ๎านอยูํอาศัย 119,327,421 122,898,580 131,506,079 132,341,343 
     กิจการขนาดเล็ก 48,263,034 51,884,160 54,320,809 55,491,343 
     กิจการขนาดกลาง 79,790,230 81,653,434 82,899,749 88,652,446 
     กิจการขนาดใหญํ 460,098,579 455,091,820 441,635,052 430,263,668 
     อื่นๆ  8,104,683 8,344,289 7,554,498 6,236,270 

หมายเหตุ : อ่ืนๆ รวมกิจการเฉพาะอยําง สํวนราชการ และองค๑กรที่ไมํแสวงหากําไร สูบน้ําเพื่อการเกษตร  
               ไฟฟูาชั่วคราว อัตราไฟฟูาสํารอง อัตราไฟฟูาที่สามารถงดจํายไฟได๎  
 

      ที่มา :  การไฟฟูาสํวนภูมิภาค  
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๕.๓ การประปา 
 

       ตารางท่ี 18  ข้อมูลการใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562                 
ประเภท กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 

จํานวนผู๎ใช๎น้ําทั้งหมด (ราย) 11,284 11,253 11,292 
กําลังผลิตที่ใช๎งาน (ลบ.ม./วัน) 23,290 23,176 22,927 
ปริมาณน้ําผลิต (ลบ.ม./เดือน) 316,135 279,509 343,200 
ปริมาณน้ําผลิตจําย (ลบ.ม./เดือน) 310,016 273,333 335,262 
ปริมาณน้ําจําหนําย (ลบ.ม./เดือน) 202,103 191,377 222,886 

        

       ที่มา :  การประปาสํวนภูมภิาค สาขาสิงห๑บรุี   
 
       ตารางท่ี 19  ข้อมูลเขตจ าหน่ายน้ าและหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรี                 

ที ่ หน่วยบริการ เขตจ าหน่ายน้ า แหล่งน้ า ประชากร ครัวเรือน 
1 ถอนสมอ เทศบาลตําบลถอนสมอ แมํน้ําน๎อย 5,374 2,041 
2 แมํขํายสิงห๑บุรี องค๑การบริหารสํวนตําบลบางมญั แมํน้ําเจ๎าพระยา 12,479 4,413 
3 แมํขํายสิงห๑บุรี เทศบาลเมืองสิงห๑บุรี  9,857 4,979 
4 บางระจัน องค๑การบริหารสํวนตําบลไม๎ดัด บํอบาดาล-หนํวยบริการ

บางระจัน,แมํน้ําน๎อย 
480 358 

5 บางระจัน เทศบาลเมืองบางระจัน  9,959 4,034 
   รวม 38,149 15,825 

        

       ที่มา :  การประปาสํวนภูมภิาค สาขาสิงห๑บรุี   
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
 หนํวยบริการในพื้นที่จังหวัดสิงห๑บุรี 

 - ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสิงห์บุรี 9/97 หมู่ 7  ต าบลบางมัญ  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี  
16000  โทร. 036-520541  แฟกซ์ 036-521111   

 - ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอินทร์บุรี  120  หมู่ 1 ต าบลน้ าตาล  อ าเภออินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  
16110  โทร. 036-582000 แฟกซ์ 036-581334   

 - ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาค่ายบางระจัน  162  หมู่ 5  ต าบลโพสังโฆ  อ าเภอค่ายบางระจัน  
จ.สิงห์บุรี 16150  โทร. 036-597202  แฟกซ์ 036-597201   

 - ส านักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี  151/23 หมู่ 7 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน  ต าบลบางมัญ   
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000  โทร. 036-511662  แฟกซ์ 036-530479    
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๕.๕ ไปรษณีย ์
 ที่ทําการไปรษณีย๑ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห๑บุรี 

 - ที่ทําการไปรษณีย๑สิงห๑บุรี 377 ถ.ศรีเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห๑บุรี จ.สิงห๑บุรี 16000  
โทร.036-512234 

 - ที่ทําการไปรษณีย๑ทําช๎าง 403/17 ม.6  ต.ถอนสมอ  อ.ทําช๎าง  จ.สิงห๑บุรี 16140 

โทร. 036-595127 

 - ที่ทําการไปรษณีย๑คํายบางระจัน 113/1 ม.5  ต.โพสังโฆ อ.คํายบางระจัน  จ.สิงห๑บุรี  16150   

โทร.036-591494 

 - ทีท่ําการไปรษณีย๑บางระจัน  23  ม.3  ต.สิงห๑  อ.บางระจัน  จ.สิงห๑บุรี  16130  โทร. 036-591494 

 - ที่ทําการไปรษณีย๑ปากบาง 146/4  ม.1  ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี จ.สิงห๑บุรี  16160   

โทร.036-599078 

 - ที่ทําการไปรษณีย๑พรหมบุรี  112/3  ม.3  ต.บางน้ําเชี่ยว  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห๑บุรี  16120   

โทร. 036-599080 

 - ที่ทําการไปรษณีย๑อินทร๑บุรี  178/2  ม.4 ต.อินทร๑บุรี  อ.อินทร๑บุรี  จ.สิงห๑บุรี 16110   

โทร. 036-581988 

 - ทีท่ําการไปรษณีย๑ทํางาม 226  ม.6 ต.อินทร๑บุรี  อ.อินทร๑บุรี  จ.สิงห๑บุรี  16110  โทร. 036-581987 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
      การใช๎พ้ืนที ่จังหวัดสิงห๑บุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 514,049 ไรํ  มีพ้ืนที่อยูํในเขตชลประทาน 411,781 ไรํ คิด

เป็นร๎อยละ 80.11 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยพื้นที่ทําการเกษตร สํวนใหญํอยูํในเขตชลประทาน มีการใช๎พ้ืนที่ทํา 
การเกษตรทั้งหมด 381,559 ไรํ (ร๎อยละ 74.22) จําแนกเป็นที่นา 343,757 ไรํ  (ร๎อยละ 66.87)  พืชไรํ 
16,370 ไรํ (ร๎อยละ 3.18) พืชสวน 17,759 ไรํ (ร๎อยละ 3.45 ) เลี้ยงสัตว๑ 1,944 ไรํ (ร๎อยละ 0.37) และพ้ืนที่
ประมงเพาะเลี้ยง 1,729 ไรํ (ร๎อยละ 0.33)  

ตารางที่ 20  การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 

ที่นา พืชไร ่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ 
ประมง

เพาะเลี้ยง 
รวม 

เมืองสิงห๑บุรี 46,915 557 5,080 91 198 52,841 
บางระจัน 63,100 11,669 734 924 384 76,811 
อินทร๑บุรี 146,021 1,365 6,497 625 816 155,324 
พรหมบุรี 30,637 196 1,540 289 181 32,843 
ทําช๎าง 14,374 180 2,657 0 150 17,361 
คํายบางระจัน 42,710 2,403 1,251 15 0 46,379 

รวม 343,757 16,370 17,759 1,944 1,729 381,559 
       ที่มา :  สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัดสิงห๑บุรี 
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      จงัหวัดสิงห๑บุรีมีจํานวน 6 อําเภอ จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 75,647 ครัวเรือน แบํงเป็น  

ครัวเรือนภาคเกษตร 25,009 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร๎อยละ 33.07 และครัวเรือนนอกภาคเกษตร 50,638 
ครัวเรือน หรือคิดเป็นร๎อยละ 66.93 ครัวเรือน  ภาคเกษตร ได๎แกํ อําเภอเมืองสิงห๑บุรี 3,939 ครัวเรือน  
(ร๎อยละ 5.20) อําเภอบางระจัน 5,268 ครัวเรือน (ร๎อยละ 6.96) อําเภอคํายบางระจัน 2,676 ครัวเรือน  
(ร๎อยละ 3.53) อําเภอพรหมบุรี 4,652 ครัวเรือน (ร๎อยละ 6.14) อําเภอทําช๎าง 1,849 ครัวเรือน (ร๎อยละ 2.44) 
และอําเภออินทร๑บุรี 6,625 ครัวเรือน (ร๎อยละ 8.75) 
 

ตารางที่ 21  จ านวนครัวเรือนภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 
 

อ าเภอ ครัวเรือนภาคเกษตร ครัวเรือนนอกภาคเกษตร ครัวเรือนประชากรทั้งหมด 
จังหวัดสิงห์บุรี 25,009 50,638 75,647 
เมืองสิงห๑บุรี 3,939 17,531 21,470 
บางระจัน 5,268 6,937 12,205 
คํายบางระจัน 2,676 6,607 9,283 
พรหมบุรี 4,652 3,716 8,368 
ทําช๎าง 1,849 3,215 5,064 
อินทร๑บุรี 6,625 12,632 19,257 

       ที่มา :  สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัดสิงห๑บุร ี
 

๖.๒ การประมง 
      จังหวัดสิงห๑บุรีเป็นแหลํงผลิตด๎านประมงน้ําจืดที่สําคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง เนื่องจากมีแหลํงน้ํา 

ธรรมชาติ เชํน แมํน้ําสําคัญไหลผํานจังหวัด 3 สาย คือ แมํน้ําเจ๎าพระยา แมํน้ําน๎อย และแมํน้ําลพบุรี นอกจากนี้ยังมี
แหลํงน้ําธรรมชาติ เชํน ห๎วย หนอง คลอง บึง โดยเฉพาะคลองชลประทาน มีครอบคลุมทุกอําเภอ นอกจากนี้ จังหวัดยัง
เป็นแหลํงผลิตปลาชํอนแมํลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอรํอยที่สุด มีเทศกาลกินปลาในชํวงเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยสภาพจังหวัดสิงห๑บุรี มีสภาพเป็นที่ราบลุํม เหมาะสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา  
โดยเกษตรกรเลี้ยงสัตว๑น้ําสําหรับเป็นอาชีพเสริมและเพ่ือการพาณิชย๑ 
 

ตาราง 22  แสดงจ านวนสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ จ าแนกตามชนิดของสัตว์น้ าจืด 
แยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2559 

ชนิดสัตว์น้ า จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (กิโลกรัม) 
อ.เมืองฯ อ.อินทร์บุร ี อ.พรหมบุร ี อ.บางระจัน อ.ท่าช้าง อ.ค่ายฯ รวม 

ปลาชํอน 7,600 41,750 41,000 13,000 1,000 5,000 109,350 
ปลาดุก 2,000 11,800 22,000 5,000 0 2,000 42,800 
ปลาหมอ 2,700 24,550 8,500 8,000 300 4,000 48,050 
ปลาตะเพียน 10,000 44,650 14,000 23,000 2,500 5,000 99,150 
ปลานิล 2,700 10,300 10,000 9,000 4,000 6,000 42,000 
ปลาไน 500 0 5,500 500 0 500 7,000 
ปลาสลิด 900 1,350 8,000 2,000 0 1,000 13,250 
ปลาสวาย/เทโพ 2,400 35,750 6,600 5,000 3,200 2,500 55,450 
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-ตํอ- 

ชนิดสัตว์น้ า จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (กิโลกรัม) 
อ.เมืองฯ อ.อินทร์บุร ี อ.พรหมบุร ี อ.บางระจัน อ.ท่าช้าง อ.ค่ายฯ รวม 

ปลาทับทิม 0 0 0 0 0 0 0 
ปลาไหล 600 1,200 2,000 300 0 200 4,300 
ปลาอื่นๆ 15,000 70,550 10,000 15,000 400 12,000 122,950 
กุ๎งก๎ามกราม 800 1,500 5,000 50 500 1,500 9,350 
กุ๎งฝอย 800 2,250 6,000 2,000 500 700 12,250 
สัตว๑น้ําอื่นๆ 2,700 10,500 5,000 5,000 0 1,200 24,400 
ปลาแรด 0 0 0 400 0 0 400 
กบ 200 0 4,000 200 0 200 4,600 
ตะพาบนํ้า 0 0 0 100 0 0 100 

รวม 48,900 256,150 147,600 88,550 12,400 41,800 595,400 
 

       ที่มา :  สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัดสิงห๑บุร ี
 

ตารางที่ 23  แสดงจ านวนสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากการเพาะเลี้ยง  จ าแนกตามชนิดของสัตว์น้ าจืด 
แยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2559 

ชนิดสัตว์น้ า จับจากการเพาะเลี้ยง (กิโลกรัม) 
อ.เมืองฯ อ.อินทร์บุร ี อ.พรหมบุร ี อ.บางระจัน อ.ท่าช้าง อ.ค่ายฯ รวม 

ปลาชํอน 3,000 18,250 6,500 7,000 0 1,000 35,750 
ปลาดุก 10,500 32,000 40,000 10,000 18,000 20,000 130,500 
ปลาหมอ 0 9,500 12,000 4,000 0 500 26,000 
ปลาตะเพียน 11,000 17,650 12,500 20,000 0 4,000 85,150 
ปลานิล 25,000 36,500 10,000 14,000 650 20,000 106,150 
ปลาไน 0 1,300 4,000 0 0 0 5,300 
ปลาสลิด 0 0 6,400 1,000 0 0 7,400 
ปลาสวาย/เทโพ 2,500 23,550 6,750 19,000 5,000 2,000 58,800 
ปลาทับทิม 0 0 26,000 10,000 50,000 50,000 136,000 
ปลาไหล 0 0 0 0 0 0 0 
ปลาอื่นๆ 0 27,250 6,000 5,000 0 0 38,250 
กุ๎งก๎ามกราม 0 0 0 0 0 0 0 
กุ๎งฝอย 0 0 600 0 0 0 600 
สัตว๑น้ําอื่นๆ 0 5,000 4,000 1,000 0 2,500 12,500 
ปลาแรด 0 1,300 1,200 400 0 0 2,900 
ตะพาบนํ้า 0 0 0 0 0 0 0 
กบ 0 0 6,000 500 3,000 0 9,500 
จระเข ๎ 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 52,000 192,300 141,950 91,900 76,650 100,000 654,800 
       ที่มา :  สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัดสิงห๑บุร ี
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ตารางที่ 24  แสดงปริมาณสัตว์น้ าจืด และมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ ปี 2559 
 

ชนิดสัตว์น้ า 
จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 

กิโลกรมั 
ราคา 

(บาท/กก.) 
มูลค่า (บาท) กิโลกรมั 

ราคา 
(บาท/กก.) 

มูลค่า (บาท) 

ปลาชํอน 109,350 74 8,705,500 35,750 74 2,638,750 
ปลาดุก 42,800 42 1,830,000 130,500 36 4,709,000 
ปลาหมอ 48,050 40 2,059,750 26,000 56 1,465,000 
ปลาตะเพียน 99,150 35 3,921,750 85,150 35 3,010,250 
ปลานิล 42,000 36 1,550,000 106,150 49 5,205,000 
ปลาไน 7,000 35 245,000 5,300 39 205,500 
ปลาสลิด 13,250 41 543,500 7,400 40 296,000 
ปลาสวาย/เทโพ 55,450 43 2,286,000 58,800 29 1,706,500 
ปลาทับทิม 0 0 0 136,000 76 10,300,000 
ปลาไหล 4,300 87 390,000 0 0 0 
ปลาอื่นๆ 122,950 23 3,318,500 38,250 27 1,037,500 
กุ๎งก๎ามกราม 9,350 280 2,740,000 0 0 0 
กุ๎งฝอย 12,250 160 1,745,000 600 200 120,000 
สัตว๑น้ําอื่นๆ 24,400 49 1,205,000 12,500 150 1,875,000 
ปลาแรด 400 60 24,000 2,900 43 124,000 
จระเข ๎ 0 0 0 0 0 0 
กบ 4,600 60 276,000 9,500 83 785,000 
ตะพาบนํ้า 100 100 10,000 0 0 0 

รวม 595,400  - 30,850,000 654,800  - 33,477,500 
       ที่มา :  สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัดสิงห๑บุร ี
 

๖.๓ การปศุสัตว์ 
      การเลี้ยงสัตว๑นับเป็นสาขาที่สําคัญสาขาหนึ่ง รองจากการปลูกพืช มีทั้งเลี้ยงเพ่ือการบริโภค เพ่ือใช๎งาน

และเลี้ยงในเชิงพาณิชย๑ จังหวดัสิงห๑บุรีมีเกษตรกรประกอบอาชีพด๎านปศุสัตว๑ ในปี 2559  
จํานวน 5,499 ครัวเรือน 
 

                ตารางที่ 25  แสดงจ านวนสัตว์โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แยกรายอ าเภอ ปี 2559 

อ าเภอ 
โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

เมืองสิงห๑บุร ี 476 107 0 0 50 2 5,096 44 
บางระจัน 261 37 0 0 3 2 4,050 40 
คํายบางระจัน 514 96 0 0 0 0 1,731 97 
พรหมบุร ี 249 53 0 0 3 2 21,732 16 
ทําช๎าง 168 42 0 0 0 0 813 29 
อินทร๑บุร ี 968 140 62 2 3 2 14,327 107 

รวม 2,363 475 62 2 59 8 47,749 333 
 

       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
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                 ตารางที่ 26  แสดงจ านวนสัตว์แพะ แกะ ม้า ห่าน แยกรายอ าเภอ ปี 2559 

อ าเภอ 
แพะ แกะ ม้า ห่าน 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

เมืองสิงห๑บุร ี 355 6 0 0 0 0 0 0 
บางระจัน 1,991 41 70 2 0 0 0 0 
คํายบางระจัน 755 13 0 0 0 0 0 0 
พรหมบุร ี 10 1 0 0 0 0 0 0 
ทําช๎าง 182 3 0 0 0 0 0 0 
อินทร๑บุร ี 3,888 37 7 1 0 0 0 0 

รวม 7,181 101 77 3 0 0 0 0 
 

       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

          ตารางที่ 27  แสดงจ านวนสัตว์ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่งวง แยกรายอ าเภอ ปี 2559 

อ าเภอ 
ไก่พื้นเมือง ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่งวง 

จํานวน (ตัว) 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน (ตัว) 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

เมืองสิงห๑บุร ี 34,999 1,116 11,830 182 1,143 35 0 0 
บางระจัน 33,922 702 934,095 24 723 52 0 0 
คํายบางระจัน 20,068 607 85,750 12 1,211 69 0 0 
พรหมบุร ี 21,068 588 155,000 9 70 31 0 0 
ทําช๎าง 11,629 414 99,726 9 122 16 0 0 
อินทร๑บุร ี 46,721 1,512 290,060 12 1,148 25 0 0 

รวม 169,028 4,939 1,576,422 248 4,417 228 0 0 
 

       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

   ตารางที่ 28  แสดงจ านวนสัตว์นกกระทาพันธุ์ไข่ เป็ดเทศ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ แยกรายอ าเภอ ปี 2559 

อ าเภอ 
นกกระทาพันธุ์ไข ่ เป็ดเทศ เป็ดเน้ือ เป็ดไข ่

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน  
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จํานวน (ตัว) เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

เมืองสิงห๑บุร ี 0 0 1,031 44 425 14 562 1 
บางระจัน 0 0 1,635 39 7,705 11 58,540 104 
คํายบางระจัน 0 0 1,145 42 2,187 7 16,418 105 
พรหมบุร ี 0 0 402 15 2,000 10 270 7 
ทําช๎าง 0 0 190 29 400 1 4,282 10 
อินทร๑บุร ี 0 0 1,087 116 202 11 144,787 57 

รวม 0 0 5,490 285 12,919 54 224,859 284 
 

       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
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๖.๔ การท่องเที่ยว 
แหลํงทํองเที่ยว และสถานที่นําสนใจของจังหวัดสิงห๑บุรี  
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
  ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ตั้งอยูํบนถนนวิไลจิตต๑ ตําบลในเมือง ในเขตเทศบาล 

อําเภอเมืองสิงห๑บุรี ริมฝ๓่งแมํน้ําเจ๎าพระยา ศาลจังหวัดสร๎างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัด  
สร๎างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) สร๎างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นตึกกํออิฐถือปูน ชั้น
เดียวทรงยุโรป  มีความสวยงามและมีคุณคําทางสถาป๓ตยกรรมมาก กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
ที่สําคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 

  วัดสว่างอารมณ์  ตั้งอยูํที่บ๎านบางมอญ  ตําบลต๎นโพธิ์   ในเขตเทศบาลอําเภอเมืองสิงห๑บุรี หํางจากศาลากลาง
จังหวัดหลังเกําไปทางลําน้ําเจ๎าพระยาประมาณ ๒ กิโลเมตร วัดนี้เป็นศูนย๑รวมของศิลปะหลายด๎าน ได๎แกํ การศึกษา 
การกํอสร๎างโบสถ๑  วิหาร  ศาลา  และโดยเฉพาะการป๓้นพระพุทธรูปเหมือนที่สืบทอดวิชาป๓้นพระพุทธรูป มาจากตระกูล
บ๎านชํางหลํอธนบุร ีภายในวัดยงัมี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ ่ เป็นแหลํงเก็บรวบรวมตวัหนังใหญํที่สมบูรณ๑และสามารถเลํนได๎กวํา 
๓๐๐ ตัว   ซึ่งพระครูสิงหมุณี   อดีตเจ๎าอาวาส ได๎รวบรวมตัวหนังใหญํจากฝีมือชํางสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเอาไว๎ 
และสํวนหนึ่งได๎รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน๎าคณะหนังเรํ  ผู๎ที่มีความสามารถในการเชิด- 
พาทย๑หนังใหญ ํ และได๎ถํายทอดการแสดงหนังใหญํสืบตํอกันมา ตัวหนังใหญํที่ใช๎แสดงแบํงเปน็ชุดใหญํ ๆ  ได๎ ๔ ชุด  คือ  ชุด
ศึกใหญํ (ศึกทศกัณฑ๑)  ชุดศึกมงกุฎ-บุตรลบ ชุดนาคบาศ  และชุดศึกวิรุณจําบัง  มีการสาธิตการแสดงหนังใหญํ   
พิพิธภัณฑ๑เปิดให๎เข๎าชมทุกวันจันทร๑-ศุกร๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันเสาร๑-อาทิตย๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  
 

 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยูํในตําบลจักรสีห๑ สันนิษฐานวําวัดนี้ 
สร๎างสมัยกํอนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน๑ขนาดใหญ ํมีพุทธลักษณะแบบ
สุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว ๔๗  เมตร ๔๒ เซนติเมตร(๑ เส๎น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะพระ
พักตร๑หันไปทางทิศเหนือ  พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก   นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ   เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง 
และพระแก้ว  พระหลํอนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม   ทั้งพระกาฬ และพระแก๎วสร๎างในสมัย
รัชกาลที ่๕ ใช๎เป็นพระประทานในการถือน้ําพิพัฒน๑สัตยาของข๎าราชการ  ด๎านหน๎าวิหารมีต๎นสาละลังกาใหญํ ต๎นไม๎สําคัญใน
พระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต๎น  
 

  วัดหน้าพระธาตุ  อยูํในเขตบ๎านพระนอนจักรสีห๑  ต.จักรสีห๑ หํางจากวัดพระนอนจักรสีห๑ไปประมาณ  
๑.๕ กิโลเมตร   เดิมชาวบ๎านเรียกวัดนี้วํา วัดหัวเมือง  ตํอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได๎เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน๎าพระธาต ุ  
สันนิษฐานวําสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห๑บุรีเกํา สิ่งที่สําคัญของวัดนี้คือ องค๑พระปรางค๑สูงประมาณ ๘  วา   ทํา
เป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบองประดับอยูํเหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแตํงเป็นสถาป๓ตยกรรมแบบศิลปะอยุธยา
ตอนต๎น  โดยการกํออิฐเพ่ิมเติมเป็นซุ๎มจรนัมทั้งสี่ด๎าน  ตั้งแตํฐานศิลาแลงขึ้นไปกํอด๎วยอิฐยํอมุมทรงปรางค๑ กลีบขนุนปรางค๑
กํอด๎วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค๑ปรางค๑มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ  และมีเจดีย๑กลมเรียงรายหลายองค๑   
เป็นลักษณะของสถาป๓ตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย  กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 

  วัดประโชติการาม    ตั้งอยูํที่ตําบลบางกระบือ  อยูํหํางจากตัวเมืองสิงห๑บุรีประมาณ ๕ กิโลเมตร เส๎นทาง
หลวงหมายเลข ๓๑๑ เส๎นสิงห๑บุรี-ชัยนาท (สายเกํา) ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นวัดเกําแกํท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปยืน
ปางห๎ามญาติ พุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญํ ๒ องค๑  คือ หลวงพํอทรัพย๑ สูง ๖ วา ๗ นิ้ว และหลวงพํอ
สิน สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป 
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  วัดกระดังงาบุปผาราม   ตั้งอยูํหมูํที่ ๖ ตําบลบางกระบือ อยูํเลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน๎อย  
มีโบสถ๑รูปทรงสมัยใหมํที่งดงามไมํเหมือนโบสถ๑แหํงไหนสร๎างอยูํบนฐานศาลาการเปรียญ และวัดนี้ยังมีเจดีย๑โบราณทรง
ระฆังคว่ําคล๎ายเจดีย๑สมัยอยุธยาตอนต๎น ฐานเป็นชั้นมีซุ๎มทรงระฆังตั้งแตํปล๎องไฉนขึ้นไป   เจดีย๑องค๑นี้นับวํา 
มีความสมบูรณ๑ท่ีสุดที่มีอยูํในสมัยเดียวกัน  ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแหํงชาติแล๎ว  นอกจากนี้ด๎านหน๎าเจดีย๑ยัง
มีโบสถ๑เกําแกํหลังคามุงด๎วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ๑เป็นไม๎แกะสลักลวดลายสวยงามมาก 
 

  วัดพระปรางค์มุนี    ตั้งอยูํที่ตําบลมํวงหมูํ ตรงข๎ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห๑บุรี  หํางจากตัวเมือง 
ไปตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๒ ประมาณกิโลเมตรที่๑๓๔-๑๓๕ (ทางไปอําเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค๑พระปรางค๑
สี่เหลี่ยมสูงเดํนใกล๎กับองค๑พระปรางค๑เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนป๓้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา ด๎านข๎างวิหารมีบํอ
น้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเกําแกํที่ทางวัดได๎ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหาร ภายในโบสถ๑มีภาพจิตรกรรม 

 

อ าเภอพรหมบุรี 
  วัดกุฎีทอง   ตั้งอยูํหมูํที่ ๓ ในเขตตําบลบางน้ําเชี่ยว หํางจากถนนสายเอเชียประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือ 

เส๎นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที ่๑๒๕-๑๒๖  ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย๑ยํอมุมไม๎สิบสอง  สรา๎งเมื่อ  
พ.ศ.๒๔๔๓ โดยหลวงพํอป๓ญญา อุตมะพิชัย เจ๎าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว๎บนยอด และภายในมณฑปนั้นเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจําลองไว๎เป็นที่เคารพสักการะ  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมี ศูนย์ 
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน   ซึ่งได๎รวบรวมเครื่องใช๎ไม๎สอยในชีวิตประจําวันตํางๆ  ของชาวไทยพวน  เสื้อผ๎า 
เครื่องประดับ เครื่องมือ ทํานา ดักสัตว๑ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ําเป็นของเกําแกํไว๎ให๎ชม  
 

  คูค่ายพม่า  ตั้งอยูํที่บ๎านเจดีย๑หัก หมูํ๑ ตําบลบ๎านแปูง หํางจากตัวเมืองสิงห๑บุรีไปประมาณ ๑ กิโลเมตร  ตาม
เส๎นทางหลวงหมายเลข  ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๙  เป็นแหลํงชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาวรูปรํางคล๎ายตัว L 
ยาวประมาณ ๕-๑๕ เมตร กว๎างประมาณ ๓ เมตร สันนิษฐานวําสร๎างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๑๒๗ 
ครั้งที่พมํายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้ําบางพุทรา  เพ่ือรวบรวมกําลังเข๎าตีกรุงศรีอยุธยานับเป็นแหลํงประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ 
ป๓จจุบันได๎ปรับปรุงใหเ๎ป็นสวนสาธารณะสําหรบัพักผํอนหยํอนใจของประชาชนทัว่ไป 
 

  วัดอัมพวัน  ต้ังอยูํที่ตําบลพรหมบุรี ไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข  ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐   เป็นวัด 
ที่มชีื่อเสียงในด๎านการปฏิบัติธรรมทางวิป๓สสนากรรมฐาน    

 

  วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) วัดสําคัญคูํเมืองพรหมบุรี ข๎าราชการเมืองพรหมบุรีใช๎อุโบสถเป็นสถานที่
จัดพิธีถือน้ําพิพัฒน๑สัตยาเป็นประจํา ปีละสองครั้ง  ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธพรหมพิพัฒน๑สัตยา 
ป๓้นโดยพระองค๑เจ๎าประดิษฐวรการ นายชํางสิบหมูํสมันรัชกาลที่ 5  มีพระพุทธไสยาสน๑พรหมนิรมิตสวยงามเกําแกํ
ประดิษฐานภายในวิหาร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรัชการที่ 5 เสด็จประพาสต๎นเยี่ยมเยียนราษฎร เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2449 (ร.ศ.125)  ภายในบริเวณวัดมีต๎นพระศรีมหาโพธิ์สายพันธุ๑พุทธคยา ปลูกสมัยรัชกาลที่ 5  มี
หอพระไตรปิฎกกลางสระน้ํา  มีพิพิธภัณฑ๑เมืองพรหมบุรี ฉลอง 100 ปี เสด็จประพาสต๎น  ภายในมีนิทรรศการเกี่ยวกับ
เมืองพรหมบุรี ศิลปินแหํงชาติ การเสด็จของรัชกาลที่ 5 สายสกุลเจ๎าเมืองพรหมบุรี และ 
พระรัตนตรัย 
 

  ไหว้พระพรหม ที่เมืองพรหม    ที่เมืองพรหม บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32  อ.พรหมบุรี  
พระพรหมถือเป็นพระเจ๎าผู๎สร๎าง ผู๎ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพชีวิต  เป็นผู๎กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย๑ทุกผู๎คน   
ผู๎บูชาพระพรหม และทําความดี จะได๎รับพรให๎สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา  พระพรหมเป็นผู๎คุ๎มครองคนดี และลงโทษคน
กระทําบาป ผู๎มีกิเลสตัณหาผู๎มีจิตใจเอ้ืออารี และเสียสละตํอสํวนรวมจะได๎พรจากพระพรหม มีความสุข 
และสมปรารถนา  
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อ าเภอท่าช้าง 
  วัดพิกุลทอง   อยูํในเขตตําบลพิกุลทอง หํางจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร  อยูํหํางจากวัด 

พระนอนจักรสีห๑วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร  ชาวบ๎านทั่วไปเรียกวํา วัดหลวงพํอแพ (พระธรรมสิงหบุราจารย๑) 
ภายในวัดม ีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ  และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพํอแพตั้งแตํอดีตถึง
ป๓จจุบัน นอกจากนั้นอีกด๎านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค๑ใหญํที่สุดในประเทศไทย คือ  
พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน๎าตักกว๎าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว 
ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด๎วยโมเสกทองคําธรรมชาติชนิด ๒๔ เค  รอบๆ พระวิหารใหญํมีวิหารคด   ซ่ึง
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจําวันตํางๆ  และพระสังกัจจายองค๑ใหญํ  และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ  และ
สิ่งกํอสร๎างที่สวยงามนําสนใจ แวดล๎อมด๎วยบรรยากาศสงบรํมรื่น 
 

  วัดจ าปาทอง      ตั้งอยูํที่ตําบลโพประจักษ๑ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อคราวเสด็จประพาสในการลํองแมํน้ําน๎อย เป็นเรือมาดเก๐ง ประเภทเรือแจว ชื่อวํา
เรือจําปาทองสิงห๑บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค๑ใหญํ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร๑ 
 

อ าเภอค่ายบางระจัน 
  อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน  อยูํหํางจากตัวเมือง ๑๕  กิโลเมตร ตามเส๎นทาง 

หลวงหมายเลข ๓๐๓๒  มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑๕ ไรํ   เป็นสวนรุกขชาติพักผํอนหยํอนใจ จะเห็นอนุสาวรีย๑วีรชนคําย
บางระจันเป็นรูปหลํอประติมากรรมของหัวหน๎าชาวคํายบางระจันทั้ง ๑๑ คน   สร๎างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเดํน
เป็นสงําอยูํในสวน พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลป๓จจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย๑นี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙  
คํายบางระจันมีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑   ผืนแผํนดินแหํงนี้ได๎บันทึกเหตุการณ๑ความกล๎าหาญ และเสียสละของวีร
ชนไทยที่เกิดขึ้น  เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ๎านบางระจันได๎รวมพลังกันตํอสู๎กับกองทัพพมํา   ซึ่ง
มีจํานวนมากมายมหาศาล โดยพมําต๎องยกทัพเข๎าตีหมูํบ๎านนี้ถึง ๘  ครั้ง ใช๎เวลา ๕ เดือน จึงเอาชนะได๎เมื่อวันจันทร๑
แรม  ๒  ค่ํา  เดือน ๘  ปีจอ  พ.ศ. ๒๓๐๙ นับเป็นอนุสาวรีย๑ที่มีความสําคัญยิ่งแหํงหนึ่ง   
คํายบางระจันในป๓จจุบันได๎สร๎างจําลอง โดยอาศัยรูปแบบคํายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมี อาคารศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน   จัดห๎องนิทรรศการโดยแบํงออกเป็นห๎องตํางๆ   ห้องแรก  แสดงเรื่องคํายบางระจัน  
เครื่องใช๎โบราณ   แหลํงเตาเผาแมํน้ําน๎อย  หนังใหญํ     ห้องที่สอง  จัดแสดงมรดกเมืองสิงห๑บุรี   
ห้องท่ีสาม  แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวเมืองสิงห๑บุรีและของดีเมืองสิงห๑บุรี เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน   ตั้งแต ํ
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
 

  วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง  ตั้งอยูํที่หมูํ ๘ ตําบลบางระจัน  ตรงข๎ามกับอนุสาวรีย๑วีรชนคํายบางระจัน  
หํางจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  เส๎นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒  เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ๎านบางระจันได๎เคยใช๎
เป็นที่มั่นในการตํอต๎านพมําท่ียกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ๎านเรียกวัดนี้วํา “วัดไม๎แดง” เพราะ
ภายในบริเวณมีต๎นไม๎แดง   ซึ่งเป็นไม๎เนื้อแข็งอยูํหลายต๎น  และชาวบ๎านถือกันวําเป็นไม๎ศักดิ์สิทธิ์ไมํมีใครกล๎าตัด หรือ 
ทําลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ”  เป็นวิหารทรงจัตุรมุข   
พระอาจารย๑ทํานเป็นผู๎นําสําคัญผู๎หนึ่งของชาวบ๎านบางระจัน และใกล๎ๆ กันก็มี สระน้้าพระอาจารย์ธรรมโชติ   
มีปลาอยูํชุกชุม  เพราะชาวบ๎านถือวําเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์  จึงไมํจับไปรับประทานและยังมีศาลรวมวิญญาณวีรชนคําย
บางระจันตั้งอยูํใกล๎ริมรั้ว สํวนหน๎าวัดได๎มีการจําลองคํายบางระจันตามประวัติศาสตร๑ไว๎ด๎วย กรมศิลปากรได๎ขึ้น
ทะเบียนวัดโพธิ์เก๎าต๎นเป็นโบราณสถาน ตั้งแตํป ีพ.ศ. ๒๔๙๘ 
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  วัดสิงห์สุทธาวาส  ตั้งอยูํตําบลโพสังโฆ เดิมชื่อวําวัดตะเคียน  เพราะมีต๎นตะเคียนอยูํเป็นสัญลักษณ๑ เริ่ม 
กํอตั้งขึ้นตั้งแตํ พ.ศ. ๒๓๙๑  ตอํมาทางราชการย๎ายเมืองสิงห๑ จากแมํน้ําจักรสีห๑มาตั้งอยูริมแมํน้ําน๎อย ทางด๎านใต๎ของวัด
ตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อชํวงตํอมา เรียกกันตามชื่อเมืองวํา "วัดสิงห๑"  ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยม  เกิดเมฆ  
เป็นเจ๎าอาวาสจึงตํอคําท๎ายเป็น "วัดสิงห๑สุทธาวาส"  ป๓จจุบนัวัดสิงห๑สุทธาวาสมีพระครูวิสุทธาภิรักษ๑ได๎รับแตํงตั้งให๎เป็น
เจ๎าอาวาสทํานได๎ปรับปรุงบริเวณวัดอยํางเป็นสัดสํวนชัดเจน โดยแบํงเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด และรอบๆ 
บริเวณวัด  จัดบรรยากาศรํมรื่น สวยงาม  โดยจัดสวนหยํอมปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับ รอบบริเวณวัด  
ตามต๎นไมจ๎ะมีสุภาษิต คติธรรม (ต๎นไม๎พูดได๎) เพ่ือไว๎เป็นคติสอนใจ  มีปูชนียวัตถุ คือพระพุทธฉาย อยูํในมณฑปพระพุทธรูป
ปางนาคปรก สร๎างด๎วยศิลา ชาวบ๎านเรียก "หลวงพํอนาค" องค๑พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผํรัศมีรอบเกศพระ 
ด๎านหลังองค๑พระมีเสมาธรรมจักร แตํป๓จจุบันหลวงพํอนาคได๎ถูกขโมยไป ดังนั้นหลวงพํอนาคท่ีเห็นอยูํนี้เป็นองค๑จําลองที่
ทําจากปูนป๓้นนอกจากนี้ยังพบ สิงห๑ป๓้นด๎วยดินเผาอยูํ ๒ ตัว สันนิษฐานวํา  สิงห๑ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห๑"  ซึ่งตํอขุน
สิงขรภุมมา ได๎ขอไปไว๎ที่อําเภอบางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห๑) ๑ ตัว ป๓จจุบันยังมีอยูํที่ หน๎าที่วําการอําเภอบางระจัน 
 

อ าเภอบางระจัน 
   วัดพระปรางค์   ตั้งอยูํหมูํที่ ๗ บ๎านโคกหม๎อ  ตําบลเชิงกลัด   ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค๑ศิลปะแบบ

อยุธยาตอนต๎น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สันนิษฐานวําสร๎างในสมัยสมเด็จพระนารายณ๑มหาราช องค๑ปรางค๑สูงประมาณ 
๑๕ เมตร  กํอด๎วยอิฐแบบปรางค๑ไทยสูงชะลูดคล๎ายฝ๓กข๎าวโพด ฐานเตี้ย  ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัสบนผนังคูหา  
และป๓จจุบันรํองรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได๎ลบเลือนไปแล๎ว ด๎านหลัง มีพระอุโบสถเกําแกํแบบอยุธยา หน๎าบันเป็นลายแกะสลกั
ไม๎รูปตัวสิงห๑ และคันทวยตาํงๆมีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจําลองบนยอดเขา  นอกจากนั้นยังปรากฏรํองรอยของเตาเผา
แมํน้ําน๎อย  ประมาณ ๓-๔ เตา  วัดพระปรางค๑ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๘๗ 
 

  แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย ตั้งอยูํในบริเวณวัดพระปรางค๑ (ชัณสูตร) เป็นแหลํงผลิตเครื่องป๓้นดินเผาขนาด
ใหญํที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหวําง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐  ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร๎อนเฉียงขึ้น  กํอด๎วยอิฐ  
ตัวเตาบางสํวนคล๎ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบํงเป็น ๓ สํวน   คือ ปลํองไฟ ห๎องวางเครื่องป๓้นดินเผา และห๎อง
เชื้อเพลิงตัวเตาเผาที่นับวํามีขนาดใหญํ   มีความยาวถึง ๑๔ เมตร  กว๎าง ๕.๖๐ เมตร  และเส๎นผําศูนย๑กลางของปลํองควัน
ไฟยาว ๒.๑๕ เมตร  เคยใช๎เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เชํน ไห อําง ครก กระปุก ชํอฟูา กระเบื้องปูพื้น เป็นต๎น  
 

  อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยูํที่ตําบลทับยา มีพ้ืนที่อยูํในเขตอําเภออินทร๑บุรีและอําเภอบางระจัน  
หํางจากอําเภอเมืองไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สายสิงห๑บุรี-ชัยนาท) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยว
ซ๎ายเข๎าหมูํ ๗ ตําบลบางกระบือ  ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือ เข๎าทางตําบลทับยา  ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร  ก็จะถึงอุทยาน
แมํลามหาราชานุสรณ๑   คําวํา  “แมํลา”   เป็นชื่อลําน้ําสายหนึ่งในท๎องที่จังหวัดสิงห๑บุรีไหลผํานพ้ืนที่ ๓ อําเภอ คือ 
อําเภออินทร๑บุรี อําเภอบางระจัน   และอําเภอเมืองสิงห๑บุรี เป็นลําน้ําธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยอาหารของปลา 
ฉะนั้น  ปลาที่จับได๎จากลําน้ําแมํลาจึงมีรสชาติอรํอย อ๎วน เนื้อนุํม มัน โดยเฉพาะปลาชํอนแมํลา  ซึ่งเป็นอาหาร และของฝาก ที่
ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห๑บุรี  และมีอุทยานแมํลามหาราชานุสรณ๑ริมฝ๓่งแมํน้ําลาการ๎อง   
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อ าเภออินทร์บุรี 
  วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยูํที่ตําบลทับยา ไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข 311 เส๎นสิงห๑บุร-ีอินทร๑

บุรี  กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒  เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือ หํางจากท่ีวําการอําเภออินทร๑บุรี
ไปทางทิศใต๎ประมาณ  ๓.๕  กิโลเมตร   มีวิหารหลังเกําสร๎างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี  วาดด๎วยชํางฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค๑ทรงออกบรรพชา  ภาพตอน
ผจญมาร  ภาพตอนพระพุทธองค๑ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล๎วเสด็จไปประทับ ณ ต๎นรังคูํ  เสด็จสูํ
ปรินิพพาน และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจํายพระอัฐิธาตุแกํเหลํากษัตริย๑และเทวดา บนหนา๎บันเป็น
ภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ๎าลอยในน้ํา  นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณคําอีกแหํงหนึ่ง 
 

  วัดโบสถ ์ตั้งอยูํที่ตําบลอินทร๑บุรี ติดริมแมํน้ําเจ๎าพระยาหํางจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข  
๓๑๑ เส๎นสิงห๑บุรี-อินทร๑บุรี (สายเกํา) กิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวง เดิมเป็น 
วัดร๎างมาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาสํวนพระอุโบสถเป็นเพียงแหํงเดียวที่สร๎างโดยใช๎รางรถไฟเป็นแกนกลางข๎างลําง และท่ี
นําสนใจ คือ  การแกะสลักบานประตูหน๎าตํางโบสถ๑ทั้งหลัง  โดยชํางที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห๑บุรี  คือ ชํางชื่น หัตถ
โกศล ภายในโบสถ๑มีพระประธานที่เกําแกํ พุทธลักษณะที่งดงามมาก ป๓จจุบันโบสถ๑แหํงนี้ได๎รับ 
การบูรณะใหมํ 
 

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยูํในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ๑ ติดริมแมํน้ําเจ๎าพระยา เดิมเป็น 
พิพิธภัณฑ๑ของวัดโบสถ๑มากํอน กํอตั้งโดยอดีตเจ๎าอาวาสวัดโบสถ๑ พระเทพสุทธิโมลี เจ๎าคณะจังหวัดสิงห๑บุรี และ
อุทัยธานี ได๎รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไว๎ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๔๘๓   มีโบราณวัตถุที่สําคัญและเป็นที่รวม
ความรู๎ด๎านประวัติศาสตร๑  เชํน  โบราณวัตถุท่ีขุดพบได๎จากแหลํงโบราณบ๎านคูเมือง แหลํงเตาเผาแมํน้ําน๎อย จัดแสดง
เครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ๑ พัดยศ พระพุทธรูปสมัยตํางๆ เครื่องถ๎วยศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย สํวนชั้นลําง
เป็นการละเลํนพ้ืนบ๎าน  เครื่องมือดักปลา  เครื่องทอผ๎า  ตะเกียงโบราณ  
 

  เมืองโบราณบ้านคูเมือง (อยูํภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยูํที่บ๎านคูเมือง ตําบลห๎วยชัน ภายในสวนรุกข
ชาติคูเมือง  หํางจากตวัจังหวดัประมาณ  ๒๓ กิโลเมตร สันนิษฐานวาํเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี  ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม
มุมมน  กว๎าง ๖๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร  สูงจากพ้ืน ๑ เมตร  มีเนินดินขนาดใหญํ   มีคูน้ําคันดินล๎อมรอบ มีการขุดค๎นพบ
ภาชนะดินเผามากมาย  เชํน  เครื่องถ๎วยชาม หม๎อ ไห  กาน้ํา ลูกป๓ดหินสีตําง ๆ ตะคันดินเผา  ธรรมจักรหินเขียว 
ตุ๎มห ูลูกป๓ด หินสี และเหรียญเงินมีคําจารึกวํา  “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ”   แสดงให๎เห็นวํามีชุมชนอาศัยอยูํในบริเวณนี้
ติดตํอกันมาตั้งแตํสมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร๑   ป๓จจุบันวตัถุโบราณท่ีค๎นพบได๎นําไปเก็บรักษาไว๎ที่พิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติอินทร๑บุรี และภายในบริเวณเมืองโบราณบ๎านคูเมืองป๓จจุบันได๎จัดให๎เป็นสวนรุกขชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ 
ไรํ มีคูน้ําโบราณล๎อมรอบ มีพันธุ๑ไม๎ตํางๆ รํมรื่นสวยงาม  
 

 วัดม่วง  ตั้งอยูํที่ตําบลอินทร๑บุรี รมิฝ๓่งแมํน้ําเจ๎าพระยา หากมาจากถนนสายเอเชีย  หํางจากตัวตลาด 
อินทร๑บุรี  มีทางเลี้ยวซ๎ายไปประมาณ  ๒.๕ กิโลเมตร  สันนิษฐานวํา  สร๎างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร๑ตอนต๎นประมาณปี พ.ศ. 
๒๓๖๕ เดิมนั้นมีต๎นมะมํวงอยูํมาก จึงเรียกวํา “วัดมํวง” ภายในวัดมีวิหารเกําแกํเป็นอาคารปนูรูปสี่เหลี่ยมผนืผ๎า 
มีมุขยื่นออกมาที่หน๎าบันประดับด๎วยภาชนะเครื่องถ๎วยตํางๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานที่พุทธ
ลักษณะงดงาม  ประดิษฐานอยูํบนฐานชุกชีรูปฐานสิงห๑   มีฐานบัวขนาดใหญํรองรับ   เพดานประดับด๎วยลายเขียนรูป
ดาว  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด๎วยสีฝุุน ฝีมือชํางพ้ืนบ๎านสันนิษฐานวําเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  และมีเรื่องราวพุทธ
ประวัติของพระพุทธเจ๎า ตลอดจนแสดงภาพชีวิตความเป็นอยูวํัฒนธรรมของสังคมโบราณในระดับตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี 
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  ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์   ในบริเวณ FN Factory outlet หมูํ 1 ตําบลน้ําตาล อําเภออินทร๑บุรี 
พระอินทร ๑เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญํเหนือชีวิตของมนุษย๑ และสรรพสัตว๑มีหน๎าที่ปกปูองดูแลโลกให๎พ๎นจากสิ่งเลวร๎ายตํางๆ 
เป็นผู๎นําเหลําเทพเจ๎าไปกําจัดอสูรร๎ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห๑ร๎ายพระอินทร ๑จะลงมาชํวยทุกครั้งไป 
มีฐานะเป็นพระผู๎ดูแลทุกข๑สุขของมนุษย๑โลก   ดินฟูาอากาศและสงคราม   และยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห๑   
คนสํวนใหญํมีความเชื่อวํา อํานาจของพระอินทร ๑นั้น จะชํวยป๓ดเปุาความชั่วร๎าย หรือสิ่งไมํดีบริเวณนั้น พร๎อมทั้งปกปูอง
รักษาธุรกิจให๎เจริญรุํงเรือง รวมถึงคุ๎มครองผู๎บูชาในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู๎รักษาพระพุทธ- ศาสนาให๎อยูํ
ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร๑เป็นเทวกษัตริย๑ หมายถึงเป็นราชาแหํงเหลําทวยเทพ จึงมีอํานาจในการสั่งการ 
ทําลายผู๎ที่จะนําพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไมํดี 
 

๖.๕ อุตสาหกรรม 
       จังหวัดสิงห๑บุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการ (สะสม) ปี พ.ศ. 2559 จํานวน
ทั้งสิ้น 256 โรงงาน เงินลงทุนรวม 18,165.203 ล๎านบาท และมีจํานวนคนงาน 13,648 คน 
 

ตารางที่ 29  สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวนเงินทุน และจ านวนคนงาน 
จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2559 

 

อ าเภอ จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวนเงินทุน (ล้านบาท) จ านวนคนงาน 
เมืองสิงห๑บุรี 68 3,576.436 1,067 
บางระจัน 33 649.198 1,029 
คํายบางระจัน 30 748.557 475 
พรหมบุรี 49 9,724.584 5,905 
ทําช๎าง 7 37.915 43 
อินทร๑บุรี 69 3,428.511 5,129 

รวม 256 18,165.203 13,648 
 

       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
    จากตารางที่ 28 พบวําจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูํในแตํละอําเภอ พบวําสํวนใหญํ 

ตั้งอยูํในพ้ืนที่อําเภอที่อยูํบริเวณทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ได๎แกํ อําเภอพรหมบุรี อําเภอเมืองสิงห๑บุรี 
และอําเภออินทร๑บุรี  
 

ตารางที่ 30  ประเภทอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของจังหวัดสิงห์บุรีที่มีเงินทุนสูง 10 ล าดับ 
 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

ล าดับที่  
1 

ล าดับที่  
2 

ล าดับที่  
3 

ล าดับที่ 
4 

ล าดับที่ 
5 

ล าดับที่  
6 

ล าดับที่  
7 

ล าดับที่ 
8 

ล าดับที่  
9 

ล าดับที่ 
10 

ผลิตภัณฑ๑
อโลหะ 

กระดาษ
และ

ผลิตภัณฑ๑
กระดาษ 

ผลิตภัณฑ๑
พลาสติก 

ไฟฟูา สิ่งทอ การเกษตร ผลิตภัณฑ๑
โลหะ 

อาหาร ผลิตภัณฑ๑
จากไม๎ 

เครื่องดื่ม 

จ านวน (โรง) 43 2 12 13 2 40 1 30 23 4 
 

       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
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ตารางที่ 31  จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2556-2559 
 

ประเภทอุตสาหกรรม ปี 2556 ป 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รวม 270 272 249 256 

การเกษตร 44 43 39 40 
อาหาร 30 31 30 40 
เครื่องดื่ม 4 4 4 4 
สิ่งทอ 2 2 2 2 
เครื่องแตํงกาย 1 1 0 0 
เครื่องหนัง 1 0 0 0 
ไม๎และผลิตภัณฑ๑จากไม๎ 22 23 22 23 
เฟอร๑นิเจอร๑และเครื่องเรือน 13 13 13 13 
สิ่งพิมพ๑ 2 2 2 2 
กระดาษ 2 2 2 2 
เคมี 9 9 8 8 
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ๑ 3 3 3 3 
ยาง 4 4 4 4 
พลาสติก 13 13 13 12 
อโลหะ 50 50 41 43 
โลหะ 1 1 1 1 
ผลิตภัณฑ๑โลหะ 12 12 11 11 
เครื่องจักรกล 9 9 9 9 
ไฟฟูา 12 13 12 13 
ขนสํง 17 17 18 18 
อ่ืนๆ 19 20 15 18 

 

       ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

๖.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
      ประชาชนจังหวัดสิงห๑บุร ีสํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎างทั่วไป คิดเป็นร๎อยละ 36.47 รองลงมาคือ 

นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 17.63 และอาชีพเกษตร-ทํานา คิดเป็นร๎อยละ 10.51 ตามลําดับ 
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                           ตารางที่ 32  แสดงข้อมูลอาชีพของประชากรจังหวัดสิงห์บุรี ปี  2560 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร๎อยละ คน ร๎อยละ คน ร๎อยละ 
กําลังศึกษา 12,884 8.90 12,626 8.72 25,510 17.63 
ไมํมีอาชีพ 4,724 3.26 8,423 5.82 13,147 9.08 
เกษตร-ทํานา 7,563 5.23 7,641 5.28 15,204 10.51 
เกษตร-ทําไร ํ 239 0.17 251 0.17 490 0.34 
เกษตร-ทําสวน 493 0.34 643 0.44 1,136 0.78 
เกษตร-ประมง 65 0.04 31 0.02 96 0.07 
เกษตร-ปศุสัตว๑ 197 0.14 148 0.10 345 0.24 
พนักงาน-รับราชการ 3,823 2.64 4,231 2.92 8,054 5.57 
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 254 0.18 223 0.15 477 0.33 
พนักงานบริษัท 2,290 1058 2,722 1.88 5,012 3.46 
รับจ๎างท่ัวไป 26,304 18.18 26,471 18.29 52,775 36.47 
ค๎าขาย 4,262 2.95 8,307 5.74 12,569 8.69 
ธุรกิจสํวนตัว 1,183 0.82 1,087 0.75 2,270 1.57 
อาชีพอ่ืนๆ 2,784 1.92 4,845 3.35 7,629 5.27 

รวม 67,065 46.34 77,649 53.66 144,714 100.00 
       ที่มา :  คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห๑บุรี   
 

    พ้ืนที่สํวนใหญํของจังหวัดสิงห๑บุรีเป็นที่ราบลุํมกว๎างใหญ ํมีแมํน้ําสําคัญหลายสายไหลผําน ได๎แกํ แมํน้ํา  
เจ๎าพระยา แมํน้ําน๎อย ฯลฯ พ้ืนที่แถบนี้จึงอุดมสมบูรณ๑ เป็นอํูข๎าวอํูน้ําของประเทศ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎าง
ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในพื้นที่จังหวัดเองและพ้ืนที่จังหวัดข๎างเคียง กิจการพาณิชย๑ รับราชการ และงาน
หัตถศิลป์อีกมากมาย รองลงไปเป็นเกษตรกรรม ทํานาปลูกข๎าว มีสวนผลไม๎ และทําไรํ นอกจากนี้ยังมีกิจการปศุสัตว๑ 
เลี้ยงโคพันธุ๑เนื้อพันธุ๑นม มีฟาร๑มไกํ และเลี้ยงปลา 
 

๖.๖ แรงงาน 
         ตารางที่ 33 ประชากรจงัหวัดสงิห์บุรี จ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานไตรมาส 4  ปี 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม) 

สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม 
ประชากรรวม 99,771 109,749 209,453 
ประชากรผู๎มีอายุ 15 ปีข้ึนไป 82,355 92,557 174,912 
ผู๎อยูํในกําลังแรงงาน 59,382 49,826 109,208 
     - ผู๎มีงานทํา 58,906 49,579 108,485 
     - ผู๎วําง 476 247 723 
     - กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล  -  -  - 
ผู๎ไมํอยูํในกําลังแรงงาน 22,973 42,731 65,704 
     - ทํางานบ๎าน 3,414 19,813 23,227 
     - เรียนหนังสือ 4,940 4,917 9,857 
     - อื่นๆ 14,619 4,917 32,620 
ประชากรอายตุ่ํากวํา 15 ป ี 18,450 16,091 34,541 
อัตราการจ๎างงานตํอกําลังแรงงาน   99.34 
อัตราการวํางงานตํอกําลังแรงงาน   0.66 

       ท่ีมา :  แรงงานจังหวัดสิงห๑บุรี   
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- อัตราการจ๎างงานตํอกําลังแรงงานจังหวัด   = ผู๎มีงานทําในจังหวัด x 100 
               ผู๎อยูํในกําลังแรงงานในจังหวัด 
 

- อัตราการจ๎างงานตํอกําลังแรงงานจังหวัด   = ผู๎วํางงานทําในจังหวัด x 100 
                 ผู๎อยูํในกําลังแรงงานในจังหวัด 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 
จังหวัดสิงห๑บุรีมีวัดทั้งหมด จํานวน ๑๘4 วัด พระภิกษุ 1,528 รูป  และสามเณร 576 รูป  มัสยิด  

จํานวน ๑ แหํง และโบสถ๑คริสต๑ จํานวน 3 แหํง 
 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  งานวันวีรชนค่ายบางระจัน  จัดขึ้นเป็นประจําในระหวํางวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ๑ของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย๑

วีรชนและอุทยานคํายบางระจัน ตําบลบางระจัน อําเภอคํายบางระจัน ประกอบไปด๎วยพิธีสักการะรูปจําลองพระ
อาจารย๑ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย๑วีรชนคํายบางระจัน การแสดงละครประวัติ- ศาสตร๑เกี่ยวกับ
วีรกรรมของวีรชนคํายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเลํนพ้ืนบ๎าน  มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห๑ตํางๆ 
มากมาย 
 

  ประเพณีก าฟ้า  เป็นงานบุญพ้ืนบ๎านของชาวไทยพวนที่บ๎านบางน้ําเชี่ยว และหมูํบ๎านโภคาภิวัฒน๑ อําเภอ
พรหมบุรี   จัดขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู๎รักษาฟากฟูา  และบันดาลให๎ฝนตกต๎องตามฤดูกาล ถือเอาวันขึ้น 
๒ ค่ํา เดือน ๓  เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ๎านจะชํวยกันตําข๎าวปุูน (ขนมจีน) และข๎าวจี่  ข๎าวหลามไว๎สําหรับทําบุญตัก
บาตรในวันรุํงขึ้น  พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันวํา  “ไปงันข๎าวจี่”  ชาวบ๎านจะนําข๎าวสารเหนียว  
ไขํ น้ําตาล ไปเข๎ามงคลในพิธีเจริญพุทธมนต๑ กลางคืนจะมีมหรสพแสดงกันเป็นที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันนึ่งข๎าวเหนียว ทํา
ขนม ในวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓  ซึ่งเป็นวันกําฟูา  ชาวบ๎านก็จะนําไทยทานและอาหารที่เตรียมไว๎ไปรํวมทําบุญที่วัด  เมื่อพ๎น
กําฟูา ๗ วันแล๎ว   จะต๎องกําฟูาอีกครึ่งวัน  และนับตํอไปอีก ๕ วัน  จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล๎วนําไฟดุ๎นหนึ่ง
ไปทําพิธีเลียแล๎ง โดยการนําไปลอยตามแมํน้ําลําคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ๎าเป็นอันเสร็จพิธีกําฟูา 

 ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเกําแกํท่ีทํากันอยูํแหํงเดียวที่หมูํบ๎านจักรสีห๑ อําเภอเมืองสิงห๑บุรี 
นิยมทําในชวํงวันสงกรานต๑ ระหวํางวนัที่ ๑๓-๑๕  เมษายน ของทุกปี ชาวบา๎นจะนัดกันทําพิธีโดยการนําข๎าวเหนยีว หรือ ข๎าว
เหนียวแดงมาหุง  หรือ นึ่งพอสุกนํามาใสํใบตองพับเป็นรูปกรวย  นําไปถวายหลวงพํอพระนอนจักรสีห๑ 
ที่วัดพระนอนจักรสีห๑ด๎วยการนําพานใสํกรวยข๎าวเหนียวที่เตรียมวางไว๎ด๎านหน๎าองค๑พระนอน  เพ่ือทําพิธีถวายข๎าว
เหนียว เมื่อเห็นวําเวลาผํานไปพอสมควรจะทําพิธีลาข๎าว  ทุกคนจะตรงไปที่พานข๎าวของตน แบํงข๎าวเหนียว 
ในกรวยใสํกระทง   แล๎วนําไปวางไว๎ที่หน๎าองค๑พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นชาวบ๎านจะแยกกันนั่งเป็นวงๆ ละ  
๖-๗ คน แบํงกันรับประทานข๎าวที่เหลือ ซึ่งถือวําเป็นข๎าวบิณฑ๑ของหลวงพํอพระนอนจักรสีห๑ 
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  ประเพณีกวนข้าวทิพย์  การกวนข๎าวทิพย๑  หรือ  ข๎าวมธุปายาสนี้มักจะจัดขึ้นที่หมูํบ๎านวัดกุฎีทอง  
บ๎านโภคาภิวัฒน๑  วัดอุตมะพิชัย  อําเภอพรหมบุรี  วันทําพิธีกวนข๎าวทิพย๑มิได๎กําหนดไว๎เป็นที่แนํนอนมักจะทํากัน
ในชํวงข๎าวกําลังเป็นน้ํานม โดยการปลูกปะรําพิธีแล๎วใช๎ด๎ายสายสิญจน๑วนรอบปะรําพิธี นิมนต๑พระสงฆ๑มาเจริญ 
พระพุทธมนต๑ แลว๎ให๎หญิงสาวพรหมจารีนําเครื่องปรุงข๎าวทิพย๑ตําง ๆ  ที่เตรียมไว๎ ๙ สิ่ง  ได๎แกํ ถั่ว งา นม เนย น้ําตาล มะพร๎าว น้ําผึ้ง 
น้ําอ๎อย และน้ําที่ค้ันได๎ จากข๎าวน้ํานมใสํลงในกระทะที่ใช๎ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย๑ติดไฟด๎วยฟืนไม๎ชัยพฤกษ๑  และไม๎
พุทรา  ขณะใสํของตํางๆ ลงในกระทะพระสงฆ๑สวดชัยมงคลคาถา ย่ําฆ๎อง ย่ํากลอง การจัดพิธีกรรมยังคง 
รักษารูปแบบเดิมไว๎  คือ  มีพราหมณ๑เข๎าพิธี  และสาวพรหมจารีที่จะเข๎ารํวมพิธีต๎องเป็นหญิงสาวที่ยังไมํมีดอกไม๎ (ระดู) 
นุํงขาวหํมขาว สมทานศีล ๘  เพ่ือให๎มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ  จากนั้น จึงชํวยกันกวนข๎าวทิพย๑ใช๎เวลากวนประมาณ ๖ 
ชั่วโมง  เสร็จแล๎วตักใสํภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุํงขึ้น 
 

  ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นงานบุญเข๎าพรรษาประจําตําบลบ๎านแปูง อําเภอพรหมบุรี ณ 
วัดจินดามณี โดยจะมีการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูประเพณียายดอกไม๎ (ตักบาตรดอกไม๎) ในชํวงวันเข๎าพรรษาเพ่ือถวาย เป็นพุทธ
บูชา ซึ่งเป็นประเพณีท๎องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ๎านเวียงจันทร๑ที่เป็นบรรพบุรุษของชุมชนในตําบลบ๎านแปูง ตั้งแตํปูุยําตา
ยายให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวตําบลบ๎านแปูง ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีกันมานานเป็น
ร๎อยปีแล๎ว  และเพ่ือที่จะให๎ประเพณีนี้ยังอยูํกับเราไปนานๆ จึงได๎กําหนดวันเข๎าพรรษาให๎เป็นวันตักบาตรดอกไม๎ ทางวัดใน
หมูํบ๎านจะมีการตีกลองแฉะ ประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพ่ีน๎องก็จะพาลูกหลานมาท่ีวัด จัดข๎าวตอกดอกไม๎ 5 ชนิด คือ 
ข๎าวตอก  ดอกมะลิ  ดอกรัก  ดอกบัว  ดอกข๎าวโพด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เลํม จัดเป็นกําใสํบาตรพระ เพ่ือใช๎เข๎าอุโบสถ 
เป็นพุทธบูชา  
 

  การแข่งเรือยาวประเพณี  การแขํงขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจําในชํวงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณ 
แมํน้ําเจ๎าพระยา  ริมเขื่อนหน๎าศาลากลางจังหวัดหลังเกํา ตลอดจนบริเวณลําแมํน้ําน๎อย  ตามท่ีหนํวยงาน หรือ ภาคสวํน
ตํางๆ กําหนดจัดขึ้น  ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตํางๆ สํงเข๎ารํวมการแขํงขัน เพ่ือชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นับเป็นงานประเพณีที่ตื่นเต๎นสนุกสนาน และเร๎าใจ ตลอดจนได๎เพลิดเพลินกับความ
สวยงามของเรือแตํละลําที่ตกแตํงลวดลายและประชันฝีพายกันอยํางเต็มที่ 
 

  งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี   จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเนื่องจาก
จังหวัดสิงห๑บุรีมีลําน้ําแมํลาเป็นลําน้ําธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม  และมีชื่อเสียงมาก  คือ  ปลาชํอนแมํลา ซึ่งเป็นอาหารจาน
เด็ดของสิงห๑บุรี นอกจากนี้สิงห๑บุรียังเป็นถิ่นกําเนิดของแมํครัวหัวปุา ต๎นตํารับอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียง 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด๎วย 
 

  ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง   จัดบริเวณวัดพระนอนจักรสีห๑วรวิหาร  อําเภอเมืองสิงห๑บุรี โดยมี 
กิจกรรมเดํนอาทิ ประกวดควายไทยเขางาม สงกรานต๑ชายหาด การแสดง แสง สี เสียง “ตํานานพระนอน” รํวม
รับประทานอาหารขันโตก พิธีอัญเชิญหํมผ๎าพระนอน พิธีตีข๎าวบิณฑ๑ กินข๎าวหัวปุา กตัญ๒ูกตเวทิตาผู๎ใหญํ กํอพระเจดีย๑
ทรายพุทธบูชา เป็นต๎น การแขํงขันเรือมาศ 12 ฝีพาย (เยาวชน ชาย – หญิง) การแขํงขันเรือแจวเดี่ยว (ทั่วไป)   การ
แขํงขันเรื่อพายหัวใบ๎ท๎ายบอด การแขํงขันกีฬาพ้ืนบ๎าน พิธีสรงน้ําพระนอนจักรสีห๑จําลอง และสงฆ๑น้ําพระภิกษุสงฆ๑จากทุก
วัดในจังหวัดสิงห๑บุรี การประกวดเทพีสงกรานต๑   ตลาดนัดลานวัดของดีเมืองสิงห๑   วัดพระนอน  
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑”  
 

  ประเพณีลาวแง้ว คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใสํกระจาด ของชาวตําบลทองเอน อ.อินทร๑บุรี   
โดยการใสํกระจาดจะเริ่มเมื่อมกีารประกาศ กําหนดงานบุญมหาชาต ิ ซึ่งแตลํะหมูํบ๎านจะกําหนดไมํตรงกัน หมูํบ๎านใดตรงถงึ
วันกําหนดวันทําบุญ  แตํละบ๎านจะทําขนมเส๎นหรือขนมจีบ   และข๎าวต๎มมัดเพ่ือเตรียมไว๎สําหรับวันงาน 
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วันเริ่มแรกของการทําบุญ เรียกวํา "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมูํบ๎านที่ยังไมํทําบุญก็จะนําผลไม๎ เชํน กล๎วย อ๎อย ส๎ม ฯลฯ  ไปยัง
บ๎านที่มีงานโดยหนุํมสาวจะแตํงตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุํมๆ การรํวมงานบุญ นั้นอาจใช๎ผลไม๎ตํางๆ ที่นํามาหรือเงินก็ได๎   
และอาจมีธูปเทียนใสํพานนาํไปให๎เจ๎าของบ๎าน  การนาํเอาของมารํวมสมทบทําบุญ เรียกวํา  
"ใส่กระจาด" เจ๎าของบ๎านเลี้ยงอาหารแกํแขก และเมื่อแขกกลับก็จะให๎ข๎าวต๎มมัดเป็นของตอบแทน ประเพณีการใสํ
กระจาดนี้   หนุํมสาวจะได๎มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพํอแมํฝุายหญิงไมํขัดขวาง วันรุํงขึ้นจากวันตั้ง 
ก็จะเป็นวันเทศน๑มหาชาติโดยแตํละบ๎านจะจับสลากกันวําบ๎านไหนจะได๎ติดกัณฑ๑เทศน๑มหาชาติกัณฑ๑ไหน 
สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแตํงอยํางสวยงามให๎มีบรรยากาศคล๎ายปุาหิมพานต๑ ประดับไปด๎วยต๎นไม๎ ดอกไม๎  
รังผึ้ง เครื่องจักรสานเป็นสัตว๑ตํางๆ หรือทําด๎วยกระดาษสวยงาม การเทศน๑จะเริ่มข้ึนในตอนเที่ยงคืนของวันตั้ง โดย
ต๎องเทศน๑ให๎เสร็จภายใน 1 วัน  
 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
อําเภอเมืองสิงห๑บุรี มีบริบททางกายภาพและสภาพแวดล๎อมที่เป็นสังคมเมือง มีการตั้งหลักแหลํง 

และถ่ินฐานของชุมชนอยูํริมฝ๓่งแมํน้ําเจ๎าพระยา มีอาชีพค๎าขายเป็นหลัก เนื่องจากไมํสามารถทําการเกษตรได๎เป็นบาง
พ้ืนที่เพราะอยูํในเขตชุมชนเมือง แตํทั้งนี้มีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษสํวนใหญํจะเกี่ยวข๎อง
กับการแปรรูปอาหารและการจําหนํายของดีเมืองสิงห๑ ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอาหารและโภชนาการ ได๎แกํ การประกอบอาหารและแปรรูป 
อาหารที่ทําจากปลา การทํากุนเชียงหมู กุนเชียงปลา การทําหมูทุบสมุนไพร การทําปลาชํอนแดดเดียว การทําซาลาเปา 
การทําขนมจีน และปลาชํอนแมํลาปลาเผา เป็นต๎น 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศิลปกรรมพื้นบ้าน ได๎แกํ การแกะตัวหนังใหญํวัดสวํางอารมณ๑  
และจิตกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดพระปรางค๑มุนี เป็นต๎น 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาการแสดงพื้นบ้าน ได๎แกํ การแสดงหนังใหญํวัดสวํางอารมณ๑  
และรําโทน บ๎านจักรสีห๑ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภออินทร์บุรี 
อาณาบริเวณของอําเภออินทร๑บุรีสํวนใหญํเป็นที่ราบสูง ผืนแผํนดินเป็นดินปนทรายไมํอ๎ุมน้ํา  

แตํคนอินทร๑บุรีมีภูมิป๓ญญาและมีความสามารถในการเลือกทําเลที่เหมาะสม ไมํขาดแคลนน้ําเป็นที่ตั้งหลักแหลํงทําไรํทํา
นา ชัยภูมิที่ได๎เลือกเฟูนดีแล๎วนี้เรียกกันวําเป็นที่ “ดินดําน้ําชุํม” สํวนในเขตชุมชนเมืองมีการค๎าขายเป็นหลักเนื่องจาก
เป็นกลุํมคนไทยเชื้อสายจีนที่เข๎ามาอยูํอาศัย ตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษจึงเกิดการสร๎างสรรค๑ภูมิป๓ญญาตํางๆขึ้นมา ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอาหารและโภชนาการ ได๎แกํ การทําขนมเปี๊ยะที่ข้ึนชื่อ 
คือ ขนมเปี๊ยะกาหลง และขนมเปี๊ยะเล๎าซากี่ ซึ่งจัดจําหนํายในตลาดอินทร๑บุรี 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศิลปกรรมพื้นบ้าน ได๎แกํ พระพุทธรูปหินทรายแดง 
ลักษณะทางสถาป๓ตยกรรมของวัดดอกไม๎ ศิลปะแบบผสมผสานระหวํางสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น 
จิตกรรมฝาผนังวัดสุทธาวาส จิตกรรมฝาผนังวัดมวํง และงานแกะสลักประตูโบสถ๑ของวัดโบสถ๑ อําเภออินทร๑บุรี จังหวัด
สิงห๑บุรี 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ได๎แกํ เครื่องจักรสาน 
บ๎านระนามเป็นกลุํมผลิตเครื่องจักรสานจิ๋ว และเครื่องจักรสานรูปแบบตํางๆรวมทั้งของที่ระลึก เชํน เปล 
จากผักตบชวา ตระกร๎า และฝาชี เป็นต๎น 
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4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาการแพทย์แผนไทย ได๎แกํ หมอศุข รุํงเรือง บ๎านเลขท่ี 
68 หมูํ 10 ตําบลทํางาม อําเภออินทร๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี รักษาโรคมะเร็งเต๎านม โรคโลหติจาง โรคเบาหวาน และหมอ
ขาว เชาว๑โน บ๎านเลขท่ี 3 หมูํ 7 ตําบลอินทร๑บุรี อําเภออินทร๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอบางระจัน 
ทําเลที่ตั้งของอําเภอบางระจันมีลักษณะเป็นที่ราบลุํมริมฝ๓่งแมํน้ําน๎อย ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 

สํวนใหญํเหมาะแกํการทําเกษตรกรรมจําพวกข๎าว อ๎อย ข๎าวโพด และสวนผลไม๎ตํางๆ เนื่องจากมีระบบชลประทาน 
ทีดี่ นอกจากนีป้ระชาชนสํวนใหญํได๎มีการประกอบอาชีพทําการประมง เลี้ยงปลากระชังในแมํน้ํา สิ่งเหลํานี้จึงทําให๎เกิด
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นขึ้นมาอยํางหลากหลาย ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาเกษตรกรรม ได๎แกํ การทํานา และการทําสวน 
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศิลปกรรมพื้นบ้าน ได๎แกํ สถาป๓ตยกรรมองค๑พระปรางค๑ 

วัดพระปรางค๑ ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห๑บุรี 
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ได๎แกํ เครื่องป๓้นดินเผา 

แหลํงโบราณสถานเตาเผาแมํน้ําน๎อย ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห๑บุรี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอค่ายบางระจัน 
อําเภอคํายบางระจันมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะแกํการทําการเกษตรอันได๎แกํ การทํานา  

การทําสวน และการปลูกตาลโตนด เนื่องจากสภาพพ้ืนที่อยูํราบลุํมแมํน้ําน๎อย ซึ่งสามารถใช๎น้ําทําการเกษตรได๎ตลอดทั้ง
ปี สิ่งเหลํานี้จึงทําให๎เกิดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นอยํางหลากหลายดังนี้ 

1) ภูมิปญัญาท้องถิ่นสาขาการเกษตร ได๎แกํ การทํานา การทําสวน และการปลูก 
ตาลโตนด เป็นต๎น 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอาหารและโภชนาการ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑จากตาลโตนด 
น้ําตาลปึก และขนมหวานบ๎านทําข๎าม เป็นต๎น 

3) ภูมิปญัญาท้องถิ่นสาขาศิลปกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ ภาพเขียนสีวัดสิงห๑สุทธาวาส เป็นต๎น 
4) ภูมิปญัญาท้องถิ่นสาขาการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดงลิเก คณะพรเทพ พรทว ี 

ตําบลโพสังโฆ อําเภอคํายบางระจัน จังหวัดสิงห๑บุรี เป็นต๎น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอท่าช้าง 
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอทําช๎างโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุํม มีแมํน้ําน๎อยไหลผํานตัวอําเภอ  

ชาวอําเภอทําช๎างสํวนใหญํยังเป็นเกษตรกรมากกวําอยํางอ่ืน ซึ่งมีการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือการเกษตร 
มาเป็นลําดับ ไมํเพียงแตํเครื่องมือการเกษตรเทํานั้น ยังมีเครื่องทุํนแรงในการทํางานด๎านอ่ืนๆ ที่คนอําเภอช๎างประยุกต๑
ขึ้นมาใช๎อีกมากมาย เชํน เครื่องทําขนมจีน เครื่องขูดมะพร๎าว เครื่องคั้นน้ํากะทิ เป็นต๎น นอกจากนั้นยังมีภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นที่สําคัญ มีดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาเกษตกรรม ได้แก่ การทําสวนแบบยกรํอง การจับปลา 
ในลําแมํน้ําน๎อย และการปลูกผักสวนครัวแบบภูมิป๓ญญา เป็นต๎น 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศิลปกรรมพื้นบ้าน ได้แก ่ศิลปกรรมโบสถ๑และเจดีย๑ 
วัดขุนโลก และเรือมาดเก๐งวัดจําปาทอง เป็นต๎น 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ การทําขนมจีน การทําขนม 
ถ๎วยฟูน้ําตาลสด การทําขนมตาล เป็นต๎น 

4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ โขนสด ตําบลพิกุลทอง อําเภอ 
ทําช๎าง เป็นต๎น 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอพรหมบุรี 
อําเภอพรหมบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีแมํน้ําเจ๎าพระยาไหลผํานประชนสํวนใหญํ 

ประกอบอาชีพทําการเกษตรและการค๎าขายเป็นหลัก แตํที่นําสนใจอําเภอพรหมบุรีเป็นอําเภอที่มีกลุํมชาติพันธ๑อยําง
หลากหลาย เชํน ชาวจีน ชาวไทยพวน และชาวมอญ ที่เข๎ามาตั้ง ถิ่นฐานมาประกอบอาชีพอยูํบริเวณอําเภอพรหมบุรี 
สิ่งเหลํานี้จึงทําให๎เกิดวัฒนธรรมด๎านประเพณี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นอยํางหลากหลาย สรุปได๎ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศิลปกรรมพื้นบ้าน ได๎แกํ มณฑปวัดกุฎีทอง หอไตร 
กลางน้ําวัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) และเจดีย๑วัดหลวง เป็นต๎น 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอาหารและโภชนาการ ได๎แกํ อาหารไทยแมํครัวหัวปุา 
ขนมไทยตลาดบ๎านแปูง และขนมเปี๊ยะสูตรโบราณตลาดปากบาง 
 

๗.๕ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 

          ตารางที่ 34  สินค้า OTOP ของจังหวัดสิงห์บุรีที่ลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2562 
ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ต าบล อ าเภอ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
1 กล๎วยตากอบบ๎านนางฟูา ทับยา อินทร๑บุรี กล๎วยตากอบบ๎านนางฟูา 
2 ข๎าวหอมหมูทุบ นํ้าตาล อินทร๑บุรี ข๎าวหอมหมูทุบ 
3 สบายดีฟาร๑ม ทํางาม อินทร๑บุรี ผัดเผ็ดปลาไหลกึ่งสําเร็จรูป 
4 มินิดาฟูดส๑ อินทร๑บุรี อินทร๑บุรี นํ้าจิ้มสุกี้ 
5 กระเป๋าเมคราเมํบ๎านนํ้าตาล นํ้าตาล อินทร๑บุรี กระเป๋าสะพายเมคราเมํ 
6 ร๎านเอษณะ เฟอร๑นิเจอร๑ ประศุก อินทร๑บุรี กรอบไม๎กระจก 

7 จักรสีห๑รวมใจ จักรสีห๑ เมืองฯ 
กวนเชียงปลาสลิด,ปลาฉลาดยําง,ปลากดยําง,ปลารากกล๎วย
แดดเดียว,ปลาเน้ืออํอนแดดเดียว,กวนเชียงปลา(ไมํใสํมัน) 

8 วิสาหกิจชุมชนแมํบ๎านพัฒนาแมํลา บางกระบือ เมืองฯ ปลาดุกแดดเดียว 
9 ผัก-ผลไม๎ปลอดสาร จักรสีห๑ เมืองฯ ผัก-ผลไม๎ปลอดสาร 

10 ข๎าวไรซ๑เบอรี่ จักรสีห๑ เมืองฯ ข๎าวไรซ๑เบอรี่ 
11 น.ส.รฐา  พยัคฆะโส ต๎นโพธ์ิ เมืองฯ นํ้าจิ้มลูกชิ้นสตูรโบราณ (บ๎านแมํหมู) 
12 คุณอ๎อ พรรณบุบผา ผ๎าไทย จักรสีห๑ เมืองฯ ผ๎าหน๎านาง,ผ๎าถุงสําเร็จ 
13 บ๎านเห็ดคุณนุช บางมัญ เมืองฯ ข๎าวเกรียบฟ๓กทองมันมํวง,ข๎าวเกรียบเห็ดงาดํา 
14 จําเรือง นําเล็ก (ดีเจหนํุมสุพรรณ) ต๎นโพธ์ิ เมืองฯ ปลาดูแดดเดียว,ปลาอินทรีย๑แดดเดียว 
15 รจิต ชอป มํวงหมูํ เมืองฯ รจิตโซฟ,รจิตเซรั่ม 

16 นายรัชพล ขวัญชูวงษ๑ ต๎นโพธ์ิ เมืองฯ 
นํ้าปลาหวานสูตรกุ๎งแห๎ง,นํ้าปลาหวานปลายําง,นํ้าพริกนรก
ปลาตะเพียน,นํ้าพริกนรกปลาสร๎อย,นํ้าพริกนรกปลาชํอน 

17 กลุํมปลูกผักปลอดสาร หัวไผํ เมืองฯ หมูส๎ม ปลาส๎ม,ผักปลอดสาร 
18 วิสาหกิจชุมชนกลุํมสตรีบ๎านวัดสามเกรียว หัวไผํ เมืองฯ ตะกร๎า,ผัดไทยหัวไผํ,ขนมเค๎ก เบเกอรี่หัวไผํ,หมูฝอยหัวไผํ 
19 นางธนิสร  แจ๎งสนอง ต๎นโพธ์ิ เมืองฯ ดินเจ๎าทรัพย๑ (ดินอินทรีย๑พร๎อมปลูก) 

20 พัณณ๑ฉัตรขนมไทย บางมัญ เมืองฯ 

ขนมตาล,สาคูไส๎หมู,ขนมถั่วแปบ,มันสําปะหลังเชื่อมกล๎วยตาก,
ขนมต๎ม,มันสําปะหลังนึ่ง,มันเทศเชื่อมนํ้าตาล,ขนมลอดชํอง,
ขนมเล็บมือนาง,ขนมหยกมณี,ขนมถ๎วย,ขนมโกสุ๎ย,ขนมสังขยา
ฟ๓กทอง,ขนมครองแครงฟ๓กทอง,ขนมโคร,ขนมเปียกปูน,เค๎ก
กล๎วยนํ้าวา๎ 
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ตํอ 
ที ่ ชื่อผู๎ประกอบการ ตําบล อําเภอ ชื่อผลิตภัณฑ๑ 

21 
วิสาหกิจชุมชนบ๎านต๎นแบบวิถีชีวิตเกษตร
พอเพียง 

โพประจักษ๑ ทําช๎าง 
ผักหวาน,มะนาว,จิงจูฉําย 

22 กลุํมแมํบ๎านกระดีแดงรักกัน โพประจักษ๑ ทําช๎าง กวางตุ๎ง,ผักกาดขาว 
23 กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรจําปาทอง โพประจักษ๑ ทําช๎าง ปลาร๎าสับสมุนไพร 
24 ผลิตภัณฑ๑ถักจากโคเช หัวปุา พรหมบุรี ผ๎าปูโต๏ะ,เส้ือ (งานถักโคเช) 
25 กลุํมแปรรูปปลาตราชู บ๎านหม๎อ พรหมบุรี ปลาร๎าปลาชอํน,ปลาชํอนแมํลายาํง,ปลาชํอนแมํลาปลาเค็ม 
26 วินวิวฟาร๑ม บ๎านหม๎อ พรหมบุรี หัวแกํนตะวันสด 
27 ต๎นวํานฟาร๑มผักชุมชน โรงช๎าง พรหมบุรี แปูงจี่โบราณ 

28 แกํนตะวันวินวิน บ๎านหม๎อ พรหมบุรี 

เครื่องดื่ม(ตะไคร๎ใบเตยหอมอัญชันอบแห๎ง,ตะไคร๎ใบเตย
อบแห๎ง,ตะไคร๎อบแห๎ง,ใบเตยอบแห๎ง,กระเจี๊ยบแดงอบแห๎ง
หญ๎าหวานอบ 100%,ชาเปลือกดาวอินคา,ชาดอกแกํนตะวัน
ชาแกํนตะวันพร๎อมชง) 

29 บ๎านพลาสติกสีรุ๎ง บ๎านหม๎อ พรหมบุรี ไขํเค็มดินสอพอง 
30 นางสมมาส  ศรีพรหมตระกูล ทต.บางน้ําเชี่ยว พรหมบุรี ไขํเค็ม 
31 เจ๎กิมหมูทุบ ทต.ปากบาง พรหมบุรี ขนมสอดใส๎,หมูสวรรค๑,หมูแดดเดียว 
32 ห.จ.ก.สุภัค รุํงเรืองกิจ ทต.บางน้ําเชี่ยว พรหมบุรี ครองแครงกรอบ 
33 กลุํมผลิตภัณฑ๑จากผ๎าบางน้ําเชี่ยว ทต.บางน้ําเชี่ยว พรหมบุรี กระเป๋าจากเศษผ๎า 

34 นางสมใจ  รอดระรัง ไม๎ดัด บางระจัน 
นํ้ามะมํวงหาวมะนาวโหํ,มะมํวงหาวมะนาวโหํเชื่อม,มะมํวงหาว
มะนาวโหํแชํอิ่ม,มะขามคลุก,กล๎วยตาก 

35 กะหรี่พัฟน๎องเอ แมํลา บางระจัน กะหรี่พัฟอบ 
36 บุญยืน  ทิพย๑ทวี เชิงกลัด บางระจัน ตะกร๎าพลาสติก 

37 นายสรสิทธิ์  นํ้าแก๎ว สิงห๑ บางระจัน 
กระเป๋าผ๎าตํองานมือ,ขนมป๓งกรอบ,ขนมวาฟเฟิล,ขนมถังแตก,
ขนมรังผึ้ง,ซาลาเปา,ขนมจีบ 

38 นางสาวปรางทิพย๑  เทียนเฉลิม สระแจง บางระจัน ตะกร๎า 

39 ป.แดน เกษตรฟาร๑ม แมํลา บางระจัน 
ข๎าวปลอดสาร กข.43,ปลาดุกอุยนาแดดเดียว,ปลาชํอนแมํลา
แดดเดียว 

40 น.ส.ชุติญา  โกนิล บ๎านจํา บางระจัน แชมพูมะกรูด By Boonma 
41 ขนมไทยบ๎านแมํโก สระแจง บางระจัน ข๎าวต๎มมัด 
42 นายอุทิศ  นํ้าดอกไม๎ ไม๎ดัด บางระจัน ขนมเปี๊ยะไส๎ทองหยอด,ขนมเป๊ียะไส๎ถั่ว 
43 นายสรสิทธิ์  นํ้าแก๎ว สิงห๑ บางระจัน แคปหมู,เบเกอรี่ 
44 นายโชติอนันต๑  แก๎วเกิด ทําข๎าม คํายฯ เปุาแก๎วพญาครุฑ,ม๎าแปดเหล่ียม 
45 จักสานหมูํบ๎านโคกพร๎าว บางระจัน คํายฯ สุํมไกํจากไม๎ไผํ,ผลิตภัณฑ๑ทําจากซองกาแฟ 
46 คุณนายฟาร๑มจิ้งหรีด บางระจัน คํายฯ เค๎กจิ้งหรีด,จิ้งหรีดอบกรอบ,ผงแปูงจิ้งหรีด 
47 นางพณิดา  มิเถาวัลย๑ โพทะเล คํายฯ เหรียญโปรยทอง 
48 น.ส.ลัดดาวรรณ๑  เกิดมงคล โพสังโฆ คํายฯ สบํูสมุนไพร 
49 ญาติกา โพสังโฆ คํายฯ นํ้าสมุนไพรญาติกา,วุ๎นญาติกา 

50 น๎องสกาย โพทะเล คํายฯ 
กล๎วยแผํนอบม๎วนหมูหยอง,กล๎วยแผํนอบม๎วนปลาชํอน, กล๎วย
อบ 
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า 
 ทรัพยากรน้ าผิวดิน ได๎แกํ 
               แมํน้ําสายหลัก   ได๎แกํ แมํน้ําเจ๎าพระยา 
               แมํน้ําสายรอง   ได๎แกํ แมํน้ําน๎อย แมํน้ําลพบุรี 
               คู /คลอง/ลําราง/ห๎วย  ได๎แกํ ๑)  ลําราง  ๑๓ แหํง  ( ลําปากลาด ลําโพธิ์ชัย ลําห๎วยชัน ลาํราง 
ท๎ายน้ํา  ลํารางจิก ลํารางกรูด  ลํารางบ๎านคู  ลํารางกะโห๎  ลํารางไผํดํา  ลํารางมะดัน  ลํารางเจ๏ก  ลํารางปากแรด   
ลํารางพระยาพายเรือ)  ๒)  ห๎วย ๕ แหํง   (ห๎วยหน๎าวัดพระนอน  ห๎วยจระเข๎(ต.หัวไผํ)  ห๎วยจระเข๎ (ต.โพชนไกํ)   
ห๎วยจระเข๎ (ต.บางระจัน)  ห๎วยขนาน)   ๓)  คู /คลอง   ๗๒๙ แหํง  
               อํางเก็บน้ํา/บึง/หนองน้ํา ได๎แกํ  ๑) หนอง บึง  ๘๕๓  แหํง    ๒) อํางเก็บน้ํา ๒  แหํง  

ทรัพยากรน้ าบาดาล   :   มีแหลํงน้ําใต๎ดินอยูํทั่วไป ซึ่งสามารถจําแนกตามปริมาณการไหลได๎ ๒ บริเวณ  
          ๑.  บริเวณท่ีมีปริมาณน้ําใต๎ดินมาก (๕๐-๒๐๐ ลบ.ม./ชม.) โดยทั่วไป  น้ํามีคุณภาพดี ครอบคลุมพ้ืนที่

ตอนกลางและแนวเหนือ-ใต๎ของจังหวัดบางพ้ืนที่เป็นน้ํากรํอย และมีตะกอนสนิมเจือปนครอบคลุมพ้ืนที่ตอนกลางของ
จังหวัด 
   ๒. บริเวณท่ีให๎ปริมาณน้ําใต๎ดินน๎อย (๑-๓๐ ลบ.ม./ชม.) โดยทั่วไปคุณภาพน้ําอยูํในเกณฑ๑ดี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ด๎านตะวันออกของอําเภออินทร๑บุรี อําเภอเมือง บางพ้ืนที่เป็นน้ํากรํอย และมีตะกอนสนิมเหล็กเจือปน
ครอบคลุมพ้ืนที่ตอนบนของอําเภอพรหมบุรี 
 

๘.๒ ป่าไม้ 
จังหวัดสิงห๑บุรีไมํมีพ้ืนที่ปุาไม๎ขนาดใหญํ และปุาสงวนแหํงชาติ แตํมีปุาไม๎ในลักษณะปุาชุมชน โดยจังหวัด

สิงห๑บุรี มีพ้ืนที่ปุาชุมชน ประมาณ  ๔๙  ไรํ (๒๕๔๙) สํวนใหญํอยูํใกล๎แหลํงน้ํา  ปุาชุมชนปลูกโดยชุมชน และให๎ชุมชน
ดูแลรักษา พร๎อมใช๎ประโยชน๑จากปุาชุมชน ถึงแม๎จังหวัดสิงห๑บุรีจะไมํมีพ้ืนที่ปุาอนุรักษ๑ แตํด๎วยโครงการปลูกปุาชุมชน 
สํงผลให๎ประชาชนเรียนรู๎การอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ เรียนรู๎การอยูํรํวมกับปุา และใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรปุาไม๎อยําง
เกิดประโยชน๑สูงสุด 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
      วิสัยทัศน๑ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี 
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยํางตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ 
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน๑สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร๑ชาติ ประกอบด๎วย 

      ๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
      ๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได๎ 
      ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศ 
      ๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
      ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
      ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาของยุทธศาสตร๑ชาติ จะมํุงเน๎นการสร๎างสมดุลระหวํางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเปาูหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี 

ความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลย ีและระบบฐานข๎อมูล 
ขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับ 
การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาด๎านความมั่นคงที่มีอยูํในป๓จจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขป๓ญหา 
แบบบูรณาการทั้งกับสํวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค๑กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตร 
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  ตัวชี้วัด ประกอบด๎วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง 
ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร๎อมของกองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง และการมีสํวนรํวมของภาครัฐ  ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด๎านความมั่นคงของไทยใน
ประชาคมระหวํางประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค๑รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติ 
ด๎านความมั่นคง ประกอบด๎วย ๕ ประเด็น ได๎แกํ 

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
๒. การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง  
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตํอความม่ันคงของชาติ  
๔. การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค๑รวม  
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุํงเน๎นการ 
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอดอดีต” โดยมอง 
กลับไปท่ีรากเหง๎าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ๑ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอ่ืนๆ นํามาประยุกต๑ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (๒) “ปรับป๓จจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต  
ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
และ (๓) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ รวมถึงปรับรูปแบบ 
ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร๑ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตํอยอด 
อดีตและปรับป๓จจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการ 
จ๎างงานใหมํขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึง 
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน  ตัวชี้วัด ประกอบด๎วย  
(๑) รายได๎ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได๎ (๒) ผลิตภาพการ
ผลิต 
ของประเทศท้ังในป๓จจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ประกอบด๎วย ๕ ประเด็น 
ได๎แกํ  ๑. การเกษตรสร๎างมูลคํา  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต  
๓. สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว  
๔. โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ  

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมายการพัฒนา 
ที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ  
สติป๓ญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ๑ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ 
ที ่๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ๑ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง 
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ และอ่ืน ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองตัวชี้วัด ประกอบด๎วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูํ 
ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
โดยประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ ประกอบด๎วย ๗ ประเด็น ได๎แกํ 

๑. การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม  
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต  
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๔. การตระหนักถึงพหุป๓ญญาของมนุษย๑ที่หลากหลาย  
๕. การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด๎านกาย ใจสติป๓ญญา และสังคม  
๖. การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  
๗. การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญ 

ที่ให๎ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสํวนตํางๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการ 
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมทําเพ่ือสํวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไก 
บริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ 
พร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ 
พ่ึงตนเองและทําประโยชน๑แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุด โดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและ 
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง  ตัวชี้วัด ประกอบด๎วย (๑) ความแตกตํางของรายได๎และการเข๎าถึง 
บริการภาครัฐระหวํางกลุํมประชากร (๒) ความก๎าวหน๎าของการพัฒนาคน (๓) ความก๎าวหน๎าในการพัฒนาจังหวัดใน
การ 
เป็นศูนย๑กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด๎วย ๔ ประเด็น ได๎แกํ 

๑. การลดความเหลื่อมล๎า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
๒. การกระจายศูนย๑กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
๓. การเสริมสร๎างพลังทางสังคม  
๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการ 
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด๎านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม  
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พื้นที ่
เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ๑และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายที่เก่ียวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มาก
ที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และ 
คุณภาพชีวิต โดยให๎ความสําคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน อันจะนําไปสูํความยั่งยืนเพ่ือคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง 
ตัวชี้วัด ประกอบด๎วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๒) สภาพแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
ได๎รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ (๔) ปริมาณก๏าซเรือนกระจก มูลคําเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
โดยประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย ๖ ประเด็น 
ได๎แกํ  ๑. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

๒. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
๓. สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโต 
    อยํางตํอเนื่อง  
๕. พัฒนาความมั่นคงน๎า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
๖. ยกระดับกระบวนทัศน๑เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  มีเปูาหมายการ 
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน๑สํวนรวม” โดย 
ภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่ทําหน๎าที่ในการกํากับหรือในการ 
ให๎บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม มีความทันสมัย และ 
พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข๎อมูล 
ขนาดใหญํ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต๑ใช๎อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง 
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มีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของ 
ประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝ๓งคํานิยมความซื่อสัตย๑สุจริต 
ความมัธยัสถ๑ และสร๎างจิตสํานึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย 
ต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จําเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูํการลดความ 
เหลื่อมล้ํา และเอ้ือตํอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติและ
การอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  ตัวชี้วัด ประกอบด๎วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอการ 
ให๎บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปรํงใส การทุจริต ประพฤติ 
มิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด๎วย ๘ ประเด็น ได๎แกํ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย๑กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวก     
    รวดเร็ว โปรํงใส  
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร๑ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
    ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม 
    ในการพัฒนา 
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย  
๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุํงม่ัน  
    และเป็นมืออาชีพ  
๖. ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๗. กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จําเป็น 
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
      ยุทธศาสตร๑ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร๑  

โดยมี ๖ ยุทธศาสตร๑ตามกรอบ ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร๑ที่เป็นป๓จจัยสนับสนุน ดังนี้  
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย๑ของประเทศไทยยังมีป๓ญหาในด๎าน 

คุณภาพคนในแตํละชํวงวัย โดยผลลัพธ๑ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ํา การพัฒนาความรู๎และทักษะของ
แรงงานไมํตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได๎อยําง
เหมาะสม ซึ่งสํงผลตํอวิกฤตคํานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตํอไปจึงต๎องให๎ความ 
สําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ๑ เพ่ือให๎คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในชํวงที่ผํานมา 

ทําให๎สังคมไทยก๎าวหน๎าไปหลายด๎าน แตํการแก๎ป๓ญหาความเหลื่อมล้ําและสร๎างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความ
คืบหน๎าช๎า ทั้งเรื่องความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมประชากร ความแตกตํางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้ง
ข๎อจํากัดในการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุํม ผู๎ด๎อยโอกาสและกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกล ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะตํอไป จึงจําเป็นต๎องมุํงลดป๓ญหาความเหลื่อมล้ําด๎านรายได๎ของกลุํมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
ที่แตกตํางกัน แก๎ไขป๓ญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให๎มี ความเข๎มแข็ง เพ่ือให๎ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น 
 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย 
ขยายตัวต่ํากวําศักยภาพอยํางตํอเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข๎อจํากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคตํอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขํงขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช๎า การพัฒนา ๕ ปีตํอจากนี้ไป จึงเน๎นให๎เศรษฐกิจเติบโตได๎ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องและมาจากความรํวมมือกันมากข้ึน ประชาชน
และผู๎ประกอบการเข๎าสูํระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน๎นให๎เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยํางเข๎มแข็ง ภาคการเกษตรเน๎นเกษตรกรรมยั่งยืนและให๎
เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทํองเที่ยวสามารถทํารายได๎และแขํงขันได๎มากขึ้น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทตํอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ป๓จจุบันสภาพ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมกําลังเป็นจุดอํอนสําคัญตํอการรักษาฐานการผลิตและการให๎บริการ รวมทั้งการ 
ดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งป๓ญหาดังกลําวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม๎ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น 
และข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข๎มข๎น ซึ่งจะสํงผลตํอแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
การสร๎างความมั่นคงด๎านน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให๎มีประสิทธิภาพ การสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี  
ลดมลพิษ และลดผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๏าซเรือนกระจก 
และขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย๑สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
 

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
กระแสโลกาภิวัตน๑และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในป๓จจุบัน มีแนวโน๎มสํงผลกระทบตํอความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหา 
อํานาจในภูมิภาคตํางๆ ของโลก อาชญากรรมข๎ามชาติและการกํอการร๎าย และภัยคุกคามภายในประเทศ  ได๎แกํ 
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ความเห็นตํางทางความคิดและอุดมการณ๑ของคนในชาติ การสร๎างสถานการณ๑ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และการ
คุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร๑ ดังนั้นการพัฒนาในระยะตํอไป  จึงเน๎นในเรื่องการปกปูองและเชิดชู
สถาบัน พระมหากษัตริย๑ให๎เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท๑ ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไข
ป๓ญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มีโอกาสในการศึกษาและ
การประกอบ 
อาชีพที่สร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ๑และความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบตํางๆ ควบคูํไปกับการรักษาผลประโยชน๑ของชาติมีความพร๎อมตํอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัย
คุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด๎านความม่ันคง มีการบูรณาการสอดคล๎องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สําคัญตํอการพัฒนา
ประเทศมาอยํางตํอเนื่อง ทั้งการให๎บริการประชาชนยังไมํได๎มาตรฐานสากล การบังคับใช๎กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให๎บริการของท๎องถิ่นขาดความโปรํงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไมํสามารถอํานวย
ความยุติธรรมได๎อยํางเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะตํอไปจึง
ต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจัง โดยมุํงเน๎นในเรื่องการลดสัดสํวนคําใช๎จํายด๎าน
บุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให๎บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู๎
การทุจริตให๎อยูํในระดับที่ดีขึ้น และการลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู๎มิได๎กระทําความผิด 
 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผํานมาการพัฒนาโครงสร๎าง 
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑ของประเทศประสบป๓ญหาด๎านความตํอเนื่องในการดําเนินการ และป๓ญหาเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการบริหารจัดการการให๎บริการที่สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล ทําให๎มีข๎อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให๎มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดความเข๎มของการใช๎พลังงานและลดต๎นทุน 
โลจิสติกส๑ของประเทศ การพัฒนาระบบขนสํงทางรางและทางน้ํา เพ่ิมปริมาณการเดินทางด๎วยระบบขนสํงสาธารณะใน
เขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู๎โดยสารของทําอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทําอากาศยาน
ในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแขํงขันด๎านโลจิสติกส๑และการอํานวยความสะดวกทางการค๎า การพัฒนาด๎าน
พลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนตํอปริมาณการใช๎พลังงานขั้นสุดท๎าย และลดการพ่ึงพาก๏าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด๎านสาธารณูปการ (น้ําประปา) 
 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา เศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากป๓จจัยความได๎เปรียบด๎าน แรงงาน  ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และการนําเข๎าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตํางประเทศมากกวําการสะสมองค๑ความรู๎ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตนเอง ทําให๎สํวนแบํงผลประโยชน๑ทางด๎านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคําเพ่ิมสูงตกอยูํกับประเทศผู๎เป็นเจ๎าของเทคโนโลยี อีกท้ัง
การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสูํสังคมนวัตกรรมได๎ การพัฒนาจึงเน๎นในเรื่อง
การเพ่ิมความเข๎มแข็งด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต๑ใช๎วิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 



 
-40- 

 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

ประเทศไทยต๎องใช๎ประโยชน๑จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดําเนินยุทธศาสตร๑เชิงรุก เพ่ือเสริม
จดุเดํนในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรใน
เขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได๎ของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองให๎เป็นเมือง 
นําอยูํและมีศักยภาพในการรองรับการค๎าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ
และภาคกลางไปสูํภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค๎าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎านอีกด๎วย  ดังนั้น  
การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดชํองวํางรายได๎ระหวํางภาคและมีการกระจายรายได๎ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิม 
จํานวนเมืองศูนย๑กลางของจังหวัดเป็นเมืองนําอยูํสําหรับคนทุกกลุํมในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต 
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และการเพ่ิมมูลคําการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดน 
 

๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรํวมมือระหวําง 
ประเทศของไทยในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุํงเน๎นการพัฒนา และ
ขยายความรํวมมือทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนตํอเนื่องจาก 
การดําเนินการภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกําหนดเป็นแนวทางการดําเนินนโยบายการค๎า และการลงทุนที่เสรี 
เปิดกว๎าง และเป็นธรรม ดําเนินยุทธศาสตร๑เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมํๆ สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ตํางประเทศ และสํงเสริมความรํวมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการมีเครือขํายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม และมีการใช๎
ประโยชน๑ได๎เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหํวงโซํมูลคําในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ 
การค๎าและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสํวนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให๎ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต๎ และประเทศไทยเป็นหุ๎นสํวนการ
พัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
             แผนพัฒนาภาคกลาง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

      ประกอบด๎วย ๑๗ จังหวดั ได๎แกํ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  ลพบุรี  
อํางทอง สิงห๑บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ๑ และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
แนวทางการพัฒนา  

๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ  
เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัย ในการเดินทาง  

๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยา ฯลฯ  
เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับค่ังของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการ
เดินทางเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 
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๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่ รวมทั้ง 
คุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่ สีเขียวและ
สวนสาธารณะ  

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถ 
รองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย น้้าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัว 
ของชุมชนเมือง  

๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรงและ 
ความเสียหายเป็นมูลค่าสูง  

๗) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ต่อเนื่อง  
เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)  
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และ
บริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น้าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผน และเหมาะสม 
รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัยการเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะ
การป้องกันน้้าท่วม-น้้าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง 
และการเพ่ิมขึ้นของประชากรเมือง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมโยง 
                    เพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  
แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอ้า-หัวหิน  
สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน 
โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว  

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟู บูรณะโบราณสถาน  
และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก  
ตลาดน้้าอัมพวา ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ฯลฯ  
โดยปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี- 
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้้า อาทิ พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-
ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 
มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน  
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เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และ 
                    ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  

๑) น้าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิต 
ข้าวในพื้นท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีส้าคัญของประเทศให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด  

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety)จากสินค้าเกษตรหลัก 
ของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตส้าคัญ 
ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุร ีนครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน  

๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming  
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และพันธุ์ที่เหมาะสม  รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการ 
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  

๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง  
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยี 
ที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง 
การเกษตรและปศุสัตว ์และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิมประสิทธภิาพ
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นท่ีให้มีความทันสมัย
และให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด้าเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และ 
                     คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาแหล่งน้้า และระบบกระจายน้้าในพ้ืนที่แล้งซ้้าซาก อาทิ กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  
ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้้า โดยปรับปรุงและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าเดิม วางแผนจัดสรร
น้้าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนได้อย่างพอเพียงและมี
เสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้้าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตร เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า
ในช่วงฤดูแล้ง  

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นท่ีเศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  
และพ้ืนทีน่้้าท่วมซ้้าซาก อาท ิชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุร ีพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบรุี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้้าทีเ่ป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้้าท่วม  

๓) ป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าและฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี  
และราชบุรี  โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและบทบาทของ
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

๔) ขุดลอกล้าน้้า เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้้าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้้าเจ้าพระยา  
แม่น้้าท่าจีน ฯลฯ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าแมน่้้าเจ้าพระยา และท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร  

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  โดยการจัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น  
ปลูกป่าชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย- 
                    ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยง 
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้้าร้อน อ้าเภอเมือง จังหวัด 
กาญจนบุรี  ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ 
ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการ
เดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  

๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพนุ้้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่าน 
สิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
จุดบริการ และสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

 



-44- 
 
๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษทวายกับ EEC  โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ 
                     และลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  

๑) เร่งด้าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับ 
ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชน์ และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศ ให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ที่
ภาคอ่ืนๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนา และลดความเหลื่อมล้้าระหว่างภาค อาท ิ 

(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ 
     ลพบุร-ีปากน้้าโพ  
(๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา       

และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ  
    พัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  
(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน 

และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  
๒) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส้าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา และ 

บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้้าร้อน โดย
สนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัด
พลังงาน  
 

             แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
 เปาหมายการพัฒนา “ลมุน้ําแหงประวัติศาสตร ศูนยกลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”  
 ค าอธิบายวิสัยทัศน  

ลุมน้ า หมายถึง ลุมน้ําเจาพระยา-ปาสัก ตลอดจนลําน้ําสาขา อันเปนบริเวณพ้ืนที่ที่มีความ 
อุดมสมบูรณ ประกอบดวย ๖ จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
จังหวัด สระบุรี และจังหวัดอางทอง  

ประวัติศาสตร หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณในอดีต ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน โดยมี 
กรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางทั้งทางดานการปกครองและดานเศรษฐกิจ มีเมืองลพบุรีเปนเมืองลูกหลวง และเปนราชธานี
แหงที่ ๒ ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมืองสิงหบุรีเปนหัวเมืองชั้นใน เมืองชัยนาท อางทองหรือแขวงวิเศษชัย
ชาญ และเมืองสระบุรี เปนเมืองหนาดานที่สําคัญ  

ศูนยกลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน หมายถงึ เปนศูนยกลางเศรษฐกิจทางดานเกษตรปลอดภัย  
อุตสาหกรรมการผลิต และทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรทีเ่ชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ําและโลจิสติกสแบบบูรณาการ 
โดยมงุสรางคุณคาจากภูมิปญญาทองถิ่น และเพ่ิมมูลคาเพ่ิมดวยนวัตกรรมภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
การกระจายรายไดอยางเปนธรรม และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนา  

๑. เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผูประกอบการ SME ทั้งภาค
เกษตร  

อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ ๔.๐  
๒. ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเที่ยว กิจกรรมทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชน และปรับปรุง 

สิ่งอ้านวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการทองเที่ยว เพ่ือสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว  
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุมน้้าเจาพระยา/ปาสักในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  

อยางสมดุลและยั่งยืน  
๔. พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมโลจิสติกส ขนสงมวลชน เพ่ือสงเสริมดานเศรษฐกจิ 

 
            แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564  จังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับปรับปรุง) 
 

การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด  
จากศักยภาพ และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัด จึงได้ก้าหนดต้าแหน่งการพัฒนาของ 

จังหวัดที่สอดคล้องไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัด ดังนี้  
1. เมืองเกษตรปลอดภัยและได๎มาตรฐาน  
2. เมืองทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  
 

วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี (Vision)  
“เมืองเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  
(เมืองเกษตรปลอดภัย = 1. ผูผ๎ลิต/ผู๎บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. รับรองแหลํงผลิต 3. ระบบรับรอง 

มาตรฐาน/กํากับดูแล สังคมอยูํเย็นเป็นสุข = อยูํเย็น หมายถึง สังคมมีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย๑สิน ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนา เป็นสุข หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได๎เพียงพอ และมีความสุข 
ประชาชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
 

พันธกิจ ( Mission ) :  
1. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานภาคเกษตร และเพ่ิมมูลคําการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
2. อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิป๓ญญา 
    ท๎องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ๑  
3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนแบบบูรณาการและมีสํวนรํวม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
   พัฒนาระบบโครงสร๎างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

เป้าประสงค์  
1. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยได๎มาตรฐานสูํตลาดผู๎บริโภค  
2. เพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยว และบริการทํองเที่ยวมีคุณภาพได๎มาตรฐาน  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สํงเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร  
เป้าประสงค์ : เพ่ิมการผลิตและสร๎างรายได๎จากสินค๎าเกษตรปลอดภัย  
กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเกษตรกร กลุํมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดยใช๎ 

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการน้ําอยํางเป็นระบบ  
1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย  
1.4 พัฒนาชํองทางการจัดจําหนํายและการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย  
1.5 สํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตรให๎มีมาตรฐาน  

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและสร๎างมูลคําเพ่ิมด๎านการทํองเที่ยว  
เป้าประสงค์ : สร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎เป็นแบบมืออาชีพ  

2.2 พัฒนาและสร๎างมูลคําเพ่ิมจากแหลํงทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยว  
2.3 สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑ และการตลาดเชิงรุก สร๎างเครือขํายความรํวมมือด๎าน 
      การทํองเที่ยว จากทุกภาคสํวนทั้งในและตํางประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได๎เพียงพอ ตามเกณฑ๑ความจําเป็นพ้ืนฐานและ 

       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี  

3.2 พัฒนาระบบการรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน โดยการมีสํวน
รํวม 

      ของประชาชน  
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และพลังงาน  
3.4 พัฒนา และปรับปรุงระบบโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
3.5 พัฒนาสถานศึกษา แหลํงเรียนรู๎ และศาสนสถาน ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ทรงคุณคํา 
      ของชุมชน  
3.6 พัฒนาอาชีพและสร๎างความม่ันคงด๎านรายได๎ แกํแรงงานนอกภาคเกษตร 

 

๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี 
วิสัยทัศน์  “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัยและความสามารถในการแข่งขัน  
    เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด 

   ๒. ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิม 
    ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่าง 
    แหล่งผลิต และตลาด  

   ๔. พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา/เป้าประสงค์ 
   -  เป็นแหล่งการผลิตเกษตรปลอดภัยของประเทศ 
   -  รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
   -  สร้างงานสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   -  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
   -  เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร   มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๒. ส่งเสริมการท้าการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
๓. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
๔. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น ในด้านการเกษตร 
๕. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้้า 
๖. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  
                     มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
๔. สร้างจิตส้านึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเที่ยว 
๖. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่

ส้าคัญของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชด้าริ “เศรษฐกิจพอพียง”และ “เศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเอง” 
๒.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น 

  ๓.  ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้น้ากลุ่มอาชีพ ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ 
  ๔.  จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด และชุมชน 
  ๕.  ส่งเสริมการใช้ความรูส้มัยใหม่/เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
๑. จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเป็นระบบและทั่วถึงพร้อมปรับปรุง 
          บ้ารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  
๒.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้้า  ให้มีมาตรฐาน 
๓.  จัดให้มีซ่อมบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ 
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๔.  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 
๕.  บ้ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
๖.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 

๒.   ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๓.  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน 
๕.  ส่งเสริมและบูรณาการการด้าเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

           ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท้าผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามภารกิจ 

                          ที่มีการถ่ายโอน หรือ รับผิดชอบ 
๒.  บ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล้าน้้า แหล่งน้้าธรรมชาติ 
๓.  ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรงุสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ 
๔.  จัดท้าแนวเขื่อนป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
๕.  การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล 
๖.  ปลูกจิตส้านึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
        และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
๑.  พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒.  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
๓.  การพัฒนาประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากร 
๔.  พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
๕.  การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย 
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)  “สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่” 
 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

 

๒.๓  เป้าประสงค์ (Goal) 
(๑)  เพ่ือให๎คนในท๎องถิ่นอยูํอยํางสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(๒)  เป็นแหลํงการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ 
(๓)  รักษามรดกทางประวัติศาสตร๑ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชวีิต และธรรมชาติ 
(๔)  สร๎างงานสร๎างอาชีพ และเพ่ิมรายได๎ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น 
(๕)  พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํ 

 

๒.๔ ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 
  (๑) ประชาชนในจังหวัดสิงห๑บุรีทุกกลุํมได๎รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
                          ร๎อยละ ๕๐ 
  (๒) กลุํมเกษตรกร หรือแหลํงผลิตสินค๎า ร๎อยละ ๓๐ ได๎รับการพัฒนา 
  (๓) แหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดสิงห๑บุรี จํานวน ๕ แหํง ได๎รับการพัฒนา 
  (๔) ร๎อยละ ๓๐ ของผู๎นําชุมชน/กลุํมอาชีพได๎พัฒนาความรู๎ และร๎อยละ ๒๐ ของประชาชน 
                          ในจังหวัดสิงห๑บุรีมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
  (๕) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานปีละอยํางน๎อย ๑๐ แหํง มีกิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมปีละอยํางน๎อย  
                          ๒ กิจกรรม และผํานเกณฑ๑ประเมินองค๑กรตามหลักธรรมาภิบาลไมํต่ํากวําร๎อยละ ๖๐ 
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๒.๕ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที ่๑ :  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

๑) สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
๑) ร๎อยละของสถานศึกษาในจังหวัดไดร๎ับการสํงเสริม 
    สนับสนุนด๎านการศึกษา 

๒) สนับสนุนด๎านสังคมสงเคราะห๑แกํเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ  
และผูด๎๎อยโอกาส 

๑) ร๎อยละของประชาชนแตํละประเภท/วยั/ระดับ ท่ีได๎รับ 
    การสังคมสงเคราะห๑ 

๓) สํงเสริมการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดอยําง
ตํอเนื่อง 

๑) จํานวนนักเรียน/ปชช.ที่เข๎ารํวมกิจกรรมรณรงค๑ปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
๒) ปชช./เยาวชน กลุํมเสี่ยงได๎รับการตรวจคัดกรองค๎นหาผู๎เสพ/
ผู๎ไดร๎ับสารเสพตดิเพื่อสํงตํอเข๎าสูํการบําบัดรักษา 
๓) เยาวชนในสถานศึกษาได๎รับการดูแลปูองกันไมํให๎มีพฤติกรรม
เสี่ยงตํอยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 

๔) สนับสนุนด๎านการกีฬา การสาธารณสุข และ
นันทนาการ 

๑) ร๎อยละของเด็ก/เยาวชน/ปชช.ที่ให๎ความสนใจในการออก
กําลังกายหรือเลํนกีฬา 
๒)ร๎อยละของ ปชช.ในจังหวัดมีความรู๎ความเข๎าใจในการรักษา
สุขภาพพลานามัยที่ถูกวิธี 

๕) สนับสนุนการดําเนินงานด๎านความมั่นคง  
๑)จํานวนผูเ๎ข๎ารํวมโครงการดําเนนิงานด๎านความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 

๖) สํงเสริมการมีสํวนรํวม และการสรา๎งเครือขํายของ
ประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น 

๑) จํานวน อปท./กลุํมผู๎นําชุมชน/ ได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      -51- 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
และอาหารปลอดภัย 

ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม

ด้านอาชีพเกษตรและการแปรรูปอาหาร 

๒) ส่งเสริมการท้าการเกษตรให้มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิม

ทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
และองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 

๔) ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้น้า
ชุมชน ผู้น้าท้องถิ่นในด้านการเกษตร  

ร้อยละของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้น้าชุมชน ผู้น้า

ท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

๕) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรและ
ระบบการบริหารจัดการน้้า  

แหล่งผลิต/เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรในพ้ืนที่

จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการพัฒนา  

๖) ส่งเสริมช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตร 

เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร

ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการพัฒนา 

          

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑) พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
อย่างเป็นระบบ 

จ้านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและ

สร้างใหม่ 

๒) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์  

จ้านวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

๓) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและป้าย
ประชาสัมพันธ์  

จ้านวนเส้นทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวและป้าย

ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

      ๔) สร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว  

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 

      ๕) ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้จาก
การท่องเที่ยว  

ร้อยละของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับ

การพัฒนาความรู้ด้านประกอบอาชีพ 

      ๖) พัฒนาศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม 
ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด 

จ้านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 
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    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑) แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชด้าริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง”และ”ชุมชนพ่ึงตนเอง” 

๑)จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้ความรู้ด้านการอาชีพ
ตามแนวทางพระราชด้าริ 
๒) ร้อยละของ ปชช.ในจังหวัดได้รับการพัฒนาความรู้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชน
และท้องถิ่น  

ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพต่างๆแต่ละสาขา ที่ได้รับการ

ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 

๓) ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้น้าอาชีพ ผู้น้า
ชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ  

ร้อยละของกลุ่มอาชีพ ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

๔) จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน  

ร้อยละของประเภทสินค้า OTOP ในจังหวัดได้รับการ

พัฒนาส่งเสริมด้านการขายหรือการตลาด 

๕) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต  

ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพต่างๆแต่ละสาขา ที่ได้รับการ

ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน

การประกอบอาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑) จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคม/บ้ารุงรักษาถนน  
    ตามภารกิจถ่ายโอน 

จ้านวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่

ในสภาพที่สมบูรณ์ 

๒) ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ้ารุงรักษา สิ่งสาธารณูปการให้มี

มาตรฐาน 

จ้านวนถนน/ป้าย-สัญญาณแจ้งเตือน/สะพาน ที่ก่อสร้าง

หรือได้รับการพัฒนา ปรับปรุงบ้ารุงรักษา ให้มีมาตรฐาน  

๓) จัดให้มี/ซ่อมบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา 
    สาธารณะ 

จ้านวนโครงการด้านไฟฟ้าและประปาสาธารณะได้รับการ

พัฒนาปรับปรุงบ้ารุงรักษา 

๔) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคในชุมชนอย่างทั่วถึง  จ้านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการสาธารณูปโภค 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๕) บ้ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
    การเกษตร และแก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ้านวนแหล่งน้้าอุปโภค/บริโภคและการเกษตร ที่ได้รับ

การพัฒนา 

๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๑) จ้านวนโครงการประเภทเขื่อน/ฝาย/คัน/พนังกั้นน้้า 
และสิ่งสาธารณูปการเพ่ือป้องกันน้้าท่วม และแก้ภัยแล้ง 
๒) จ้านวนหรือร้อยละของประชาชนที่ได้รับบ้าบัดความ

เดือดร้อนจากภัยสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑) สนับสนุนการจัดท้าผังเมืองรวมและผังชุมชนตาม

ภารกิจถ่ายโอน 
จ้านวนผู้ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง 

๒) บ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล้าน้้า แหล่งน้้าธรรมชาติ 
จ้านวนล้าน้้า/แหล่งน้้า/แม่น้้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 

๓) ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็ก

เล่น สวนสุขภาพ  

จ้านวนสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาก่อสร้าง/

ปรับปรุง 

๔) จัดท้าแนวเขื่อนป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย   
จ้านวนโครงการประเภทเขื่อน/ฝาย/คัน/พนังกั้นน้้า และ

สิ่งสาธารณูปการเพ่ือป้องกันน้้าท่วม 

๕) การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
สถานที่/ศูนย์ก้าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะและ

ได้มาตรฐาน 

๖) อนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละของเด็ก/เยาวชน/ปชช.ที่ได้รับการพัฒนาสร้าง

จิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

๗) ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน การพังทลายของดิน และป่าชุมชน 
จ้านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการ

บ้ารุงรักษาทรัพยากรดิน และป่าชุมชน  
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑) พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

ร้อยละของคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร

ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๒) พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจของ ปชช. ที่ได้รับบริการสาธารณะของ

องค์กร 

๓) พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
ร้อยละของบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน 

๔) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ อปท. 

องค์กรเอกชน ประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น   

จ้านวนหน่วยงาน/อปท./องค์กรเอกชน ภาคประชาคม  
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  

๕) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้

ทันสมัย  

จ้านวนอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ได้รับการ

พัฒนาปรับปรุง 

  

๒.๖ จุดยืนทางยุทธศาสตร์/ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ หรือก้าหนดต้าแหน่งการพัฒนา 

(Positioning)  ไว้ ๒ ประเด็น  คือ   
๑. เมืองคนดีมีคุณภาพ 
๒. เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม และวิถีพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.7 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 
โครงสร๎างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร๑การพัฒนาในภาพรวมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดสิงห๑บุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 
 
 
ยุทธศาสตร ์          สํงเสริมการเกษตรปลอดภัย              พัฒนาศักยภาพและสร๎างมูลคําเพิ่ม                                   พฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
  จังหวัด                         แบบครบวงจร                                                           ด๎านการทํองเท่ียว                                                       เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
 

 
 ยุทธศาสตร์                พัฒนาส่งเสริมการเกษตร      พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์        พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต          พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ         พัฒนาระบบบริหาร 
 การพัฒนา              และผลผลติทางการเกษตร         ศาสนา  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต                                           และการบรกิารสาธารณะ                                                         และสิ่งแวดล้อม                  และการจัดการ 
 ของ อปท.   
  ในเขต  
 จ.สิงห์บุร ี

 
 
 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร          พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์          พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร           ศาสนา  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต                                           และการบริการสาธารณะ            และสิ่งแวดล้อม                    และการจัดการ 
อบจ.สิงห์บุร ี

 
                                                                                                                                                                                             
เป้าประสงค์                  เพื่อใหค้นในท้องถิ่นอยู่อยา่ง          เป็นแหล่งการผลิตเกษตรและ          รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา                    สร้างงานสร้างอาชีพ และ                    พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่

                                         สงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ด ี        อาหารทีป่ลอดภัยของประเทศ         วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาต ิ            เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 



 
 
 

 
                                                                                                                                                                                             
เป้าประสงค์                  เพื่อใหค้นในท้องถิ่นอยู่อยา่ง          เป็นแหล่งการผลิตเกษตรและ          รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา                    สร้างงานสร้างอาชีพ และ                    พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่

                                         สงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ด ี        อาหารทีป่ลอดภัยของประเทศ         วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาต ิ            เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 

 
                 - ส่งเสริมสนับสนุนการ     - ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้า      - พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวและ      - แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช ้    - จัดให้มีและพัฒนาเส้นทาง      - สนับสนนุการจัดท้าผังเมืองรวม       - พัฒนาระบบบริหาร                   
                    จัดการศึกษาทกุระดับ       ทางการเกษตรและอาหารปลอดภยั      แหล่งท่องเที่ยวใหม่อยา่งเป็น       แนวพระราชด้าร ิ“เศรษฐกิจ         คมนาคม/บ้ารุงรักษาถนน       และผังชมุชนตามภารกจิถ่านโอน       องค์กรตามหลักการ                                                           
                  - สนับสนุนด้านสังคม       - ส่งเสริมการท้าการเกษตรให้มี              ระบบ                                  พอเพียง” และ “ชุมชนพึ่ง            ตามภารกจิถ่ายโอน             - บ้ารุงรักษาสภาพแวดลอ้มล้าน้้า        บริหารกจิการบ้าน 
                    สงเคราะห์แก่เด็ก            มาตรฐานและปลอดภัย                  - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว     พึ่งตนเอง”                              - กอ่สร้าง/ปรับปรุง/บ้ารุง         แหล่งน้้าธรรมชาติ                        เมืองที่ดี 
                    สตรี ผู้สูงอายุ และ        - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทาง       และการประชาสัมพันธ์            - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตาม          รักษาสิ่งสาธารณูปการให้      - ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวน        -พัฒนาระบบการบริการ 
                    ผู้ด้อยโอกาส                 การเกษตรและองค์ความรู้               - พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว       ศักยภาพของชุมชนและ                 มมีาตรฐาน                        สาธารณะ สนามเด็กเล่น                 ประชาชนให้มีประสิทธ-ิ 
                  - ส่งเสริมการป้องกัน          แก่เกษตรกร                                 และปา้ยประชาสัมพันธ์           ท้องถิ่น                                   - จัดให้มี/ซ่อมบ้ารุงรักษา          สวนสุขภาพ                               ภาพ 

กลยุทธ์         และแก้ไขปัญหายา        - ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่ม        - สร้างจิตส้านึกและการมีส่วน      - ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ           ระบบไฟฟ้าและประปา         - จัดท้าแนวเขื่อนป้องกันน้า้ท่วม        - พัฒนาประสิทธิภาพ 

                   ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง      เกษตรกร ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น        ร่วมของชุมชนในการพัฒนา        ผู้น้าอาชพี ผู้น้าชุมชน ผู้น้า            สาธารณะ                           ในพื้นที่เสี่ยงภัย                            บุคลากร 
                  - สนับสนุนด้านการกีฬา       ในด้านการเกษตร                          การท่องเท่ียว                         ท้องถิ่น ในด้านการอาชพี            - จัดให้มีระบบสาธารณู            - การบริหารจัดการขยะและ            - ประสานความร่วมมือ 
                   การสาธารณสุขและ       - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ        - ส่งเสริมการสร้างงานสร้าง        - จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดง           ปโภค ในชุมชนอย่างทั่วถึง        สิ่งปฏิกลู                                    ระหวา่งหน่วยงาน 
                   นันทนาการ                   เกษตรและระบบการบริหารจัด           อาชีพ และรายได้จาการ            สินค้าจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTP       - บา้รุงรักษาและพัฒนา          - อนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม      ราชการ อปท. องค์กร 
                  - สนับสนุนการด้าเนิน         การน้้า                                       ทอ่งเที่ยว                             ในระดับจังหวัดและชุมชน              แหล่งน้้าเพื่อการอปุโภค         ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ      เอกชน ประชาคมใน 
                   งานด้านความมั่นคง       - ส่งเสริมช่องทางการจ้าหน่ายสินค้า      - พัฒนาศูนยข์้อมูลแหล่งท่อง-     - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีควบคู่        บริโภค การเกษตร และ         และสิ่งแวดล้อม                            การพัฒนาท้องถิ่น 
                  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม     ทางการเกษตร                                เท่ียว กจิกรรม ประเพณี           กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง        แก้ปัญหาภัยแล้ง                 - ฟื้นฟูทรพัยากรดิน การพังทลาย      -ปรับปรุงอาการสถานที ่
                   และการสร้างเครือข่าย                                                      และข้อมูลทางประวัติศาสตร์       มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต               - การป้องกันและบรรเทา         ของดิน และป่าชุมชน                     เครื่องมือเครื่องใช้ให้ 
                   ของประชาชนในการ                                                        ของจังหวัด                                                                        สาธารณภัย                                                                      ทันสมัย    



 
                 - ส่งเสริมสนับสนุนการ     - ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้า      - พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยวและ      - แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช ้    - จัดให้มีและพัฒนาเส้นทาง      - สนับสนนุการจัดท้าผังเมืองรวม       - พัฒนาระบบบริหาร                   
                    จัดการศึกษาทกุระดับ       ทางการเกษตรและอาหารปลอดภยั      แหล่งท่องเที่ยวใหม่อยา่งเป็น       แนวพระราชด้าร ิ“เศรษฐกิจ         คมนาคม/บ้ารุงรักษาถนน       และผังชมุชนตามภารกจิถ่านโอน       องค์กรตามหลักการ                                                           
                  - สนับสนุนด้านสังคม       - ส่งเสริมการท้าการเกษตรให้มี              ระบบ                                  พอเพียง” และ “ชุมชนพึ่ง            ตามภารกจิถ่ายโอน             - บ้ารุงรักษาสภาพแวดลอ้มล้าน้้า        บริหารกจิการบ้าน 
                    สงเคราะห์แก่เด็ก            มาตรฐานและปลอดภัย                  - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว     พึ่งตนเอง”                              - กอ่สร้าง/ปรับปรุง/บ้ารุง         แหล่งน้้าธรรมชาติ                        เมืองที่ดี 
                    สตรี ผู้สูงอายุ และ        - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทาง       และการประชาสัมพันธ์            - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตาม          รักษาสิ่งสาธารณูปการให้      - ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวน        -พัฒนาระบบการบริการ 
                    ผู้ด้อยโอกาส                 การเกษตรและองค์ความรู้               - พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว       ศักยภาพของชุมชนและ                 มมีาตรฐาน                        สาธารณะ สนามเด็กเล่น                 ประชาชนให้มีประสิทธ-ิ 
                  - ส่งเสริมการป้องกัน          แก่เกษตรกร                                 และปา้ยประชาสัมพันธ์           ท้องถิ่น                                   - จัดให้มี/ซ่อมบ้ารุงรักษา          สวนสุขภาพ                               ภาพ 

กลยุทธ์         และแก้ไขปัญหายา        - ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่ม        - สร้างจิตส้านึกและการมีส่วน      - ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ           ระบบไฟฟ้าและประปา         - จัดท้าแนวเขื่อนป้องกันน้า้ท่วม        - พัฒนาประสิทธิภาพ 

                   ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง      เกษตรกร ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น        ร่วมของชุมชนในการพัฒนา        ผู้น้าอาชพี ผู้น้าชุมชน ผู้น้า            สาธารณะ                           ในพื้นที่เสี่ยงภัย                            บุคลากร 
                  - สนับสนุนด้านการกีฬา       ในด้านการเกษตร                          การท่องเท่ียว                         ท้องถิ่น ในด้านการอาชพี            - จัดให้มีระบบสาธารณู            - การบริหารจัดการขยะและ            - ประสานความร่วมมือ 
                   การสาธารณสุขและ       - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ        - ส่งเสริมการสร้างงานสร้าง        - จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดง           ปโภค ในชุมชนอย่างทั่วถึง        สิ่งปฏิกลู                                    ระหวา่งหน่วยงาน 
                   นันทนาการ                   เกษตรและระบบการบริหารจัด           อาชีพ และรายได้จาการ            สินค้าจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTP       - บา้รุงรักษาและพัฒนา          - อนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม      ราชการ อปท. องค์กร 
                  - สนับสนุนการด้าเนิน         การน้้า                                       ทอ่งเที่ยว                             ในระดับจังหวัดและชุมชน              แหล่งน้้าเพื่อการอปุโภค         ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ      เอกชน ประชาคมใน 
                   งานดา้นความมั่นคง       - ส่งเสริมช่องทางการจ้าหน่ายสินค้า      - พัฒนาศูนยข์้อมูลแหล่งท่อง-     - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีควบคู่        บริโภค การเกษตร และ         และสิ่งแวดล้อม                            การพัฒนาท้องถิ่น 
                  - ส่งเสริมการมีส่วนรว่ม     ทางการเกษตร                                เท่ียว กจิกรรม ประเพณี           กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่สร้าง        แก้ปัญหาภัยแล้ง                 - ฟื้นฟูทรพัยากรดิน การพังทลาย      -ปรับปรุงอาการสถานที ่
                   และการสร้างเครือข่าย                                                      และข้อมูลทางประวัติศาสตร์       มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต               - การป้องกันและบรรเทา         ของดิน และป่าชุมชน                     เครื่องมือเครื่องใช้ให้ 
                   ของประชาชนในการ                                                        ของจังหวัด                                                                        สาธารณภัย                                                                      ทันสมัย    
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

  จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก้าลังเผชิญอยู่ ได้มีการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก และก้าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท้าการเกษตร โดยเป็นพ้ืนที่ท้านาร้อยละ ๘๑ ของพ้ืนที่ท้าการเกษตร 

๒. มีแม่น้้าส้าคัญ ๓ สาย มีแหล่งน้้าผิวดินและใต้ดินซึ่งเป็นแหล่งน้้าที่เพียงพอต่อการท้าการเกษตร  

    และมีระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดมากกว่าร้อยละ ๘๓ 

๓. คุณภาพดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนเหมาะแก่การปลูกข้าว และท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 

๔. มีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนด้านการเกษตร (พ้ืนที่จัดรูป โรงสีข้าว โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 

    ผลิตภัณฑ์จากข้าว 

๕. เกษตรกรมีความสามารถในการปรับตัวด้านการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

๖. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗. มีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ 

๘. มีแหล่งประมงชุมชน มีผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

๙. ท้าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องขาดการบริหารจัดการดินที่มีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยเคมีและ 

    สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นผลให้ศัตรูพืชแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง 

๒. เกษตรกรขาดอ้านาจต่อรองในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบและการท้าการตลาด 

๓. แรงงานภาคเกษตรขาดแคลนและค่าจ้างแรงงานเพ่ิม มีผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

๔. กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของภาครัฐยังไม่สามารถให้บริการเกษตรกรได้รวดเร็วทันต่อ 

    ความต้องการ เช่น การช่วยเหลือภัยธรรมชาติ การวิเคราะห์ดิน การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง  

    และการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

๕. ขาดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

๖. ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

๗. ความมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้ได้รับประโยชน์ 

    จากแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย 
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๘. สินค้า OTOP ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจ 

๙. ไม่มีระบบบริหารจัดการขยะท่ีถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ 
๑๐. เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน และขาดความปลอดภัย เช่น ถนนใน 
     ชนบท จุดสี่แยกไฟแดง 
๑๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดวินัยจราจร เช่น กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และขาดวินัยทาง 

      การเงิน เช่น สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  

๑๒. ในเขตชุมชนเมือง ยังขาดการจัดระเบียบการค้า 

๑๓. ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน และถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล้าพัง 

๑๔. บริการสาธารณะยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพ้ืนที่ 
๑๕. ผลผลิตปลาช่อนแม่ลาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

 

โอกาส (Opportunities) 
๑. รัฐบาลด้าเนินนโยบายให้ประเทศเป็นแหล่งผลิตอาหาร (ครัวของโลก) 

๒. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต ๓ 

๔. รัฐบาลให้ความส้าคัญในการด้าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

๕. นโยบายสนับสนุนการปฏิรปูการศึกษา 

๖. การยกมาตรฐานการรักษาพยาบาล และการตรวจสอบใบอนุญาตของทางการแพทย์ 

๗. รัฐบาลกระจายอ้านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๘. แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ 

๙. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้าให้มีตลาดการค้าใหญ่ขึ้น 

๑๐. การเข้าสู่ AEC ท้าให้มีตลาดการค้าขนาดใหญ่ขึ้น 
 

ภัยคุกคาม (Threats)   
๑. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร และต้นทุนการผลิตสูง 

๒. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย,การแพร่ระบาดของศัตรูพืช,โรคระบาดของสัตว์ปีก) 

๓. ปัญหาการเมืองท้าให้นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่อง 

๔. กฎหมาย/ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

๕. การกีดกันทางการค้า WTO,EU,AFTA,FTA 

๖. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้น 
๗. การเข้าสู่ AEC ท้าให้เกิดการแข่งขันทางการค้าสูง 
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๓.๒  การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทั้งในแง่เชิงบวกและเชิงลบ  ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ว่าเป็นอย่างไร  และพัฒนาไปในทิศทางใด  สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแบ่งได้  2 ประเภท  
คือ สภาพแวดล้อมภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายใน  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาจาก “โอกาสและ
อุปสรรค” ขององค์กร ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  พิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดอ่อน” ขององค์กร 

 โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ้านวย หรือสนับสนุนให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดประสบความส้าเร็จ 

 อุปสรรค (Threats)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม หรือข้อจ้ากัดที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ประสบความส้าเร็จ 

 จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นข้อดี หรือข้อเด่น  ที่ท้าให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประสบความส้าเร็จ 

 จุดอ่อน ( Weaknesses)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นข้อด้อยซึ่งส่งผลเสีย ต่อการ
ด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 

ตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่าง ผู้บริหารควรจะมุ่งเฉพาะปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่
ส้าคัญเท่านั้น โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก จะมีอยู่ สองส่วน คือ 

๑. สภาพแวดล้อมการด้าเนินงาน (Task Environment) 
เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น  กลุ่มเป้าหมายในโครงการพัฒนาต่าง ๆ  หน่วยงาน
ที่ตรวจสอบการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน่วยงานที่ด้าเนินการร่วมกัน 
เป็นต้น  

๒. สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) 
เป็นปัจจัยที่ไม่กระทบต่อการด้าเนินงานระยะสั้นขององค์กร แต่มีผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ และ ปัจจัยระหว่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
     

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
   

 ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 

 
๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม  - การศึกษา กองการศึกษา 

 

  
 

 
       - สาธารณสุข สํานักปลัดฯ   

 
       - สังคมสงเคราะห๑ สํานักปลัดฯ,   

 
       - สร๎างความเข๎มแข็ง กองกิจการสภาฯ  ทุกสํวนราชการ 

 
         ของชุมชน สํานักปลัดฯ   

 
       - ศาสนา วัฒนธรรม      

 
         และนนัทนาการ กองชําง,กองคลัง,   

 
      

 - รักษาความสงบ
ภายใน สํานักปลัด   

 
            

 
๒ พัฒนาสํงเสริมการเกษตรและ เศรษฐกิจ  - การเกษตร กองแผนฯ ทุกสํวนราชการ 

 
  ผลผลติทางการเกษตร         

 
            

 
๓ พัฒนาการทํองเที่ยวเชิง บริการชุมชนและสังคม  - ศาสนา วัฒนธรรม 

สํานักปลดัฯ,กอง
ชําง 

 

  
 

 
  ประวัติศาสตร๑ศาสนา       และนนัทนาการ กองคลัง,กองแผนฯ,   

 
  วัฒนธรรม และวิถชีีวิต     กองการศึกษา ทุกสํวนราชการ 

 
       - อุตสาหกรรมและ 

สํานักปลดัฯ,กอง
ชําง   

 
         การโยธา กองคลัง,กองแผนฯ   

 
            

 
๔ พัฒนาเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม  - สร๎างความเข๎มแข็ง กองแผนฯ 

 

 ทุกสํวนราชการ 
 

 
         ของชุมชน สํานักปลัดฯ   

 
          

 

  
 

 
๕ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เศรษฐกิจ  - อุตสาหกรรมและ กองแผนฯ,   

 
  และบริการสาธารณะ      การโยธา กองชําง   

 
    บริการชุมชนและสังคม  - เคหะและชุมชน กองแผนฯ,กองชําง   ทุกสํวนราชการ 

 
    บริหารงานทั่วไป 

 - รักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลดัฯ,กอง
ชําง,   

 
        กองแผนฯ   

 
    การดําเนินงานอืน่ๆ  - งบกลาง กองแผนฯ   
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 ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 

 
๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ  - การเกษตร กองแผนฯ, 

 

  
 

 
  และสิ่งแวดล๎อม     กองชําง   

 
       - อุตสาหกรรมและ กองชําง,กองแผนฯ   

 
         การโยธา    ทุกสํวนราชการ 

 
    บริการชุมชนและสังคม  - สร๎างความเข๎มแข็ง สํานักปลดัฯ,   

 
         ของชุมชน กองการศึกษา   

 
       - เคหะและชุมชน กองชําง,   

 
        กองแผนฯ   

 
            

 
๗ พัฒนาระบบบริหาร บริหารงานทั่วไป  - บริหารงานทั่วไป ทุกสํวนราชการ 

 

  
 

 
  และการจัดการ เศรษฐกิจ  - อุตสาหกรรมและ กองชําง   

 
         การโยธา     

 
    การดําเนินงานอ่ืนๆ  - งบกลาง ทุกสํวนราชการ   ทุกสํวนราชการ 

 
            

 
            

 
            

 
  รวม  7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ 

       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.๐1
                                                                                                 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

๑) ยุทธศาสตร์ พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต
  ๑.๑ แผนงานการศึกษา (ผ.02) 3 ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๔ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๔ ๕๒๕,๐๐๐ ๔ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๒,๐๒๕,๐๐๐

  ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข (ผ.02) 2 ๓๓,๖๘๔,๔๐๐ 3 52,039,200 3 55,762,000 3 55,762,000 3 55,762,000 14 253,009,600

  ๑.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

        (ผ.02) 1 2,500,000 1 2,500,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 14,000,000
  ๑.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
        ของชุมชน (ผ.02) 7 3,450,000 10 3,305,000 13 4,855,000 12 3,855,000 12 3,855,000 54 19,320,000
  ๑.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
        และนันทนาการ (ผ.02) 8 3,678,000 ๑๑ ๓,๘๓๘,๐๐๐ ๑๔ ๖,๙๕๒,๐๐๐ ๑๓ ๕,๑๐๗,๐๐๐ ๑๓ ๕,๑๐๗,๐๐๐ ๕๙ ๒๔,๖๘๒,๐๐๐
  ๑.6 แผนงานรักษาความสงบ
        ภายใน (ผ.02) 2 1,300,000 ๒ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐

รวม 23 ๕๐,๑๑๒,๔๐๐ ๓๐ ๖๘,๔๘๒,๒๐๐ ๓๗ ๗๗,๗๑๙,๐๐๐ ๓๕ ๖๙,๗๔๙,๐๐๐ ๓๕ ๗๔,๔๗๔,๐๐๐ ๑๖๐ ๓๔๐,๕๓๖,๖๐๐
๒) ยุทธศาสตร์ พฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
  ๒.๑ แผนงานการเกษตร(ผ.02) 2 5,500,000 ๒ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐

รวม 2 ๕,๕๐๐,๐๐๐ 2 ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐
3) ยุทธศาสตร์ พฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
  3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
        และนันทนาการ (ผ.02) 16 ๒๕,๙๓๕,๐๐๐ ๑๙ ๑๗,๒๘๕,๐๐๐ ๒๓ ๑๒,๙๖๕,๐๐๐ ๒๑ ๑๒,๒๘๕,๐๐๐ ๒๑ ๑๑,๐๘๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๗๙,๕๕๕,๐๐๐
  ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรม
        และการโยธา (ผ.02) 6 ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๖ ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๓๐ ๓๓,๒๕๐,๐๐๐

รวม 22 ๓๒,๕๘๕,๐๐๐ ๒๕ ๒๓,๙๓๕,๐๐๐ ๒๙ ๑๙,๖๑๕,๐๐๐ ๒๗ ๑๘,๙๓๕,๐๐๐ ๒๗ ๑๗,๗๓๕,๐๐๐ ๑๓๐ ๑๑๒,๘๐๕,๐๐๐

ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5ป ี๒๕๖๑
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖2 ป ี๒๕๖3 รวม 5 ปี



จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

๔) ยุทธศาสตร ์พฒันาเศรษฐกิจ

  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
         ของชุมชน (ผ.02) 3 ๓,๒๐๐,๐๐๐ 3 ๓,๒๐๐,๐๐๐ 3 ๓,๐๐๐,๐๐๐ 3 ๓,๐๐๐,๐๐๐ 3 ๓,๐๐๐,๐๐๐ 15 ๑๕,๔๐๐,๐๐๐

รวม 3 ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐
5) ยุทธศาสตร์ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
  5.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
        การโยธา (ผ.02) 4 40,000,000 ๔ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๓,๒๖๙,๐๐๐ ๓๑ ๑๓๒,๐๓๓,๘๔๐ ๒๑ ๗๓,๘๐๙,๘๐๐ ๘๐ ๓๖๙,๑๑๒,๖๔๐
  5.๒ แผนงานเคหะและชุมชน(ผ.02) 2 4,000,000 ๒ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐
  5.3 แผนงานรักษาความสงบ
         ภายใน (ผ.02) 4 ๔,๕๕๐,๐๐๐ 4 4,550,000 4 4,550,000 4 4,550,000 4 4,550,000 20 22,750,000
  ๕.4 แผนงานงบกลาง (ผ.02) 1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 5 30,000,000

รวม 11 54,550,000 ๑๑ ๕๔,๕๕๐,๐๐๐ ๒๘ ๑๐๐,๓๑๙,๐๐๐ ๓๙ ๑๔๗,๕๘๓,๘๔๐ ๒๙ ๘๙,๓๕๙,๘๐๐ ๑๑๘ ๔๔๖,๓๖๒,๖๔๐
6) ยุทธศาสตร์ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  6.๑ แผนงานการเกษตร(ผ.02) 2 2,450,000 2 2,450,000 2 2,450,000 2 2,450,000 2 2,450,000 10 12,250,000
  6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
         ของชุมชน (ผ.02) 1 500,000 ๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๖๐,๐๐๐ ๒ ๕๖๐,๐๐๐ ๒ ๕๖๐,๐๐๐ ๙ ๒,๙๘๐,๐๐๐
  6.3 แผนงานอุตสาหกรรม
        และการโยธา (ผ.02) 2 ๕,๑๐๐,๐๐๐ 2 ๕,๑๐๐,๐๐๐ 2 ๕,๑๐๐,๐๐๐ 2 ๕,๑๐๐,๐๐๐ 2 ๕,๑๐๐,๐๐๐ 10 25,500,000
  6.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.02) 1 1,000,000 1 1,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 1 1,000,000 7 15,000,000

รวม 6 9,050,000 ๗ ๙,๓๕๐,๐๐๐ ๘ ๑๔,๑๑๐,๐๐๐ ๘ ๑๔,๑๑๐,๐๐๐ ๗ ๙,๑๑๐,๐๐๐ ๓๖ ๕๕,๗๓๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖2 ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5 รวม 5 ปี
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จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

7) ยุทธศาสตร์ พฒันาระบบบริหารและการจัดการ
  7.๑ แผนงานบริหารงาน
        ทั่วไป (ผ.02) 10 3,710,000 10 5,110,000 11 3,520,000 11 3,520,000 11 3,520,000 53 19,380,000
  7.2 แผนงานอุตสาหกรรม
        และการโยธา (ผ.02) 5 8,800,000 ๕ ๘,๘๐๐,๐๐๐ ๕ ๘,๗๐๐,๐๐๐ ๕ ๘,๗๐๐,๐๐๐ ๕ ๘,๖๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๔๓,๖๐๐,๐๐๐
  7.3 แผนงานงบกลาง (ผ.02) 1 170,000 1 170,000 2 350,860 2 350,000 2 350,000 8 1,390,860

รวม 16 12,680,000 ๑๖ ๑๔,๐๘๐,๐๐๐ ๑๘ ๑๒,๕๗๐,๘๖๐ ๑๘ ๑๒,๕๗๐,๐๐๐ ๑๘ ๑๒,๔๗๐,๐๐๐ ๘๖ ๖๔,๓๗๐,๘๖๐
รวมทั้งสิ้น 83 ๑๖๗,๖๗๗,๔๐๐ ๙๔ ๑๗๙,๐๙๗,๒๐๐ ๑๒๖ ๒๒๘,๔๓๓,๘๖๐ ๑๓๓ ๒๖๗,๐๔๗,๘๔๐ ๑๒๒ ๒๐๗,๒๔๘,๘๐๐ ๕๕๘ ๑,๐๔๙,๕๐๕,๑๐๐

หมายเหตุ : ผ.02  = แผนพฒันาโครงการของ อบจ.สิงหบ์รีุ

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5ป ี๒๕๖2
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แบบ ผ.๐2

เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ กจิกรรมจัดการศึกษา/ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ด าเนนิการเองหรือร่วมกบั ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ท าใหน้กัเรียนและ กองการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาสนับสนุน ศักยภาพของนกัเรียนสู่ หนว่ยงาน องค์กรที่เกีย่วข้อง ของสถานศึกษา ครูผู้สอนของโรงเรียน

การศึกษาและจัดหา ความเป็นเลิศทางวชิาการ จัดกจิกรรมการศึกษา ส่งเสริม ในจังหวัดที่ได้ ในเขตจังหวดัสิงห์บุรี

ส่ือการเรียนการสอน กฬีา ดนตรี ศิลปะ การศึกษาทางวิชาการ และอืน่ๆ รับการสนับสนุน มกีารเรียนการสอน

การแสดง การประดิษฐ์ ใหก้บันกัเรียนในเขตจังหวัดสิงหบ์รีุ กจิกรรมฯ เทคโนโลยีที่ทันสมยั

ค้นคว้าต่างๆ และให้ และสามารถพัฒนา

นกัเรียนได้ใช้เวลาว่างให้ การเรียนรู้อย่างมี

เปน็ประโยชนไ์มเ่กีย่วข้อง ประสิทธิภาพ

กบัยาเสพติด และมทีักษะ

ในการด ารงชีวิตในสังคม

อย่างมคีวามสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดสงิห์บรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตวัชีว้ัด (KPI)ที่

๒. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

   ๑.๑ แผนงาน  การศึกษา

งบประมาณ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๒ จัดงานวันเด็ก เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบั ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ของ นักเรียนและเยาวชน กองการศึกษา

ได้รับความส าคัญจาก หนว่ยงาน หรือองค์กรที่ สถานศึกษาใน มีความรู้สึกวา่ตนเอง

ผู้ใหญ่และสังคม ใชเ้วลา เกีย่วข้องจัดกจิกรรมเกีย่วกบั จังหวดัได้รับการ มีความส าคัญ และมี

ว่างใหเ้ปน็ประโยชน์ งานวันเด็กในภาพรวมทั้งจังหวัด สนบัสนนุ คุณค่าทีสั่งคมเล็งเห็น

ไม่เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด กจิกรรมฯ

3 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการ ด าเนนิการจัดโครงการส่งเสริม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ คณะครูและนักเรียน กองการศึกษา

เรียนรู้แก่คณะครู นักเรียน ทักษะการเรียนรู้ร่วมกบั สนง. ๑ คร้ัง ในจังหวัดสิงหบ์รีุ

ชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๖ เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ได้รับความรู้จาก

ของจังหวัดสิงหบ์รีุ ใน และ อปท. ในเขตจังหวดัสิงห์บุรี แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

การเปิดโอกาสให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ได้รับความรู้จากแหล่ง ใหแ้กค่ณะครูและนกัเรียนชัน้

เรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง ประถมศึกษาปทีี่ ๖ 

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ ในจังหวัดสิงหบ์รีุ
ในระดับสูงต่อไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

   ๑.๑ แผนงาน  การศึกษา



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๔ ค่ายเยาวชนดนตรี กวี เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบั  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

ศิลป์ เปน็พลเมอืงที่ดี มจีิต- หนว่ยงาน หรือองค์กรที่ ทีเ่ข้าร่วมด าเนิน ทักษะการเรียนรู้ 

ส านึกต่อส่วนรวม และมี เกีย่วข้องจัดกจิกรรมเกีย่วกบั การปีละ 1 คร้ัง ปรับตัวกับการเปล่ียน

ส่วนร่วมในการพัฒนา ดนตรี กวี ศิลป์ แปลงของบริบทโลก

สังคมและท้องถิน่ และมี มีจิตส านึกต่อส่วนรวม
ความรู้ทางดนตรี กว ีศิลป์ และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสังคมและท้องถิน่

 -  - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๕,๒๕๐,๐๐๐  -  -  -

(ผลผลิตของโครงการ)
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รวม 4 โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

   ๑.๑ แผนงาน  การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๑ เสริมสร้างศักยภาพ สนบัสนนุการด าเนนิงาน ด าเนนิการ สนบัสนนุหรือร่วม ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ของ ผู้ติดเชือ้/ผู้ป่วย ส านกัปลัดฯ
กลุ่มผู้ติดเชือ้เอชไอวี กลุ่มชมรมผู้ติดเชือ้/ผู้ กบัหนว่ยงานอืน่ที่เกีย่วข้อง ผู้เข้าร่วมโครง- เอดส์และครอบครัว
ในโรงพยาบาลจังหวัด ปว่ยเอดส์ และส่งเสริม ในการส่งเสริมสมาชิกกลุ่ม การได้รับความรู้ ทีไ่ด้รับผลกระทบ
สิงหบ์รีุ การท างานเปน็ทีมของ ชมรมผู้ติดเชือ้ในโรงพยาบาล และความเข้าใจ จากปัญหาเอดส์ได้

สมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้ติด จังหวัดสิงหบ์รีุทุกแหง่ ในปญัหาโรค รับการบริการทาง
เชือ้ในโรงพยาบาลทุก เอดส์และโรค การแพทยอ์ยา่งครอบ
แหง่ในจังหวัดสิงหบ์รีุ ติดต่อทางเพศ คลุมและมีคุณภาพ

และเข้าถึงการบริการ สัมพันธ์มากขึน้ ชีวติทีดี่ขึน้

ทางการแพทยอ์ยา่งครอบคลุม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.2 แผนงาน  สาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

2 ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบั ๓๓,๓๑๔,๔๐๐ ๕๑,๔๑๙,๒๐๐ ๕๕,๐๙๒,๐๐๐ ๕๕,๐๙๒,๐๐๐ ๕๕,๐๙๒,๐๐๐ ร้อยละ7๐ของ ประชาชนมีสุขภาพ ส านกัปลัดฯ

ด าเนินงานของสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงาน หน่วยงานอืน่ในการสนับสนุน อาสาสมัครสา- กายและใจที่ดี

ประจ าหมูบ่า้นตาม ของอาสาสมคัรสา- ส่งเสริมการปฏบิติัหนา้ที่ของ ธารณสุขประจ า สามารถใช้ชีวิต

โครงการส่งเสริมอาสา ธารณสุขประจ าหมูบ่้าน อาสาสมคัรสาธารณสุข หมูบ่า้นปฏบิติั อยูใ่นสังคมได้

สมคัรสาธารณสุขประจ า ประจ าหมูบ่า้น หนา้ที่ได้อย่างมี อยา่งมีความสุข

หมู่บา้น (อสม.)เชิงรุก ประสิทธิภาพ

3 อบรมพัฒนาศักยภาพ  -เพื่ออบรมใหค้วามรู้ใน แกนน าอาสาสมคัรสาธารณสุข  - 250,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ  -อาสาสมัครได้รับ ส านักปลัดฯ
แกนน าอาสาสมัคร การเฝ้าระวังและปอ้งกนั ประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ใน ผู้เข้าร่วมโครงการ ความรู้ในการเฝ้า
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน ควบคุมโรคและเพิ่มพูน จังหวัดสิงหบ์รีุ มีความรู้ความ ระวงัและป้องกัน
(อสม.)จังหวัดสิงหบ์รีุ ความรู้วิทยากร เข้าใจเพิม่ขึน้ใน ควบคุมโรค

 -ส่งเสริมการสร้างเครือ การเฝ้าระวงัและ  -เกิดเครือข่าย อสม.
ข่าย อสม. ในทุกระดับ ป้องกันควบคุมโรคในทุกระดับ
 -เพื่อใหป้ระชาชนเข้า รวมทัง้มีความรู้  -ประชาชนในจังหวดั
ถึงบริการด้านสาธารณสุข เท่าทันต่อเหตุ- เข้าถึงการบริการ
 -เพื่อพัฒนาแกนน า การณ์โรคปัจจุบัน สาธารณสุขมูลฐาน

ได้อยา่งทัว่ถึง

 -  - ๓๓,๖๘๔,๔๐๐ ๕๒,๐๓๙,๒๐๐ ๕๕,๗๖๒,๐๐๐ ๕๕,๗๖๒,๐๐๐ ๕๕,๗๖๒,๐๐๐  -  -  -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

รวม 3 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
   ๑.2 แผนงาน  สาธารณสุข



เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๑ อบจ.เยีย่มเยียนผู้พิการ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบั ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ ท าให้เด็ก สตรี ผู้สูง ส านกัปลัดฯ

และผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวติและ หนว่ยงานอืน่ ด าเนนิการจัด ประชาชนแต่ละ อาย ุผู้พิการ และ

พัฒนาศักยภาพด้านอืน่ๆ ซ้ือเคร่ืองอุปโภค หรือช่วยเหลือ ประเภทได้รับการ ผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ด้านสังคมสงเคราะห์ตามภารกิจ สังคมสงเคราะห์ จิตและสุขภาพกาย

คนชรา ผู้พิการ และ หนา้ที่ความรับผิดชอบหรือ ทีดี่ขึน้อยูใ่นสังคมได้

ผู้ด้อยโอกาส ภารกจิถ่ายโอนในภาพรวม อยา่งมีความสุข

 -เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึง ทั้งจังหวัด

บริการด้านสาธารณสุข

 -เพื่อพัฒนาแกนน า

 -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)

รวม 1 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ที่



เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๑ องค์การบริหารส่วน เพื่อรับทราบปญัหา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ของ สามารถแก้ไขปัญหา ส านกัปลัดฯ
จังหวัดพบปะเยีย่มเยียน ความต้องการของ ข้าราชการและพนกังาน ผู้ร่วมโครงการ และสนองตอบต่อ
ประชาชน อบจ.เคล่ือนที่ ประชาชนและประสาน ตลอดทั้งส่วนราชการที่เกีย่วข้อง ได้รับการช่วย- ความต้องการของ
สิงหบ์รีุคนดีเมืองนา่อยู่ งานกบัหน่วยงานท้องถิ่น พบปะเยีย่มเยียนประชาชน เหลือตรงตาม ประชาชนได้อย่าง

ในพื้นที่ เพื่อรับทราบปญัหาความ ความต้องการ รวดเร็วและตรง
ต้องการ และออกบริการ ตามความต้องการ
ด้านต่างๆ ของประชาชน

2 วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อใหเ้ยาวชน ประชาชน ด าเนนิการหรือร่วมกบัส่วน  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ท าให้เยาวชนประชาชนส านกัปลัดฯ

จังหวัดสิงหบ์รีุ ทุกภาคส่วนของสังคมได้ ราชการ องค์กรเอกชน และ เยาวชนประชาชน ทุกภาคส่วนของสังคม

ตระหนกัถึงโทษและพิษ ภาคประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงโทษ

ภยัจากยาเสพติดและ อบจ.สิงหบ์รีุก าหนด ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยจากยาเสพติด

เข้ามามส่ีวนร่วมในการ และพิษภัยของ และเข้ามามีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหาอยา่งจริงจัง ยาเสพติด ในการแก้ไขปัญหา

และต่อเนือ่ง ยาเสพติดอยา่งจริงจัง

ต่อเนือ่ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

3 ตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ เพื่อตรวจคัดกรองค้นหา สามารถคัดกรองค้นหาผู้ปว่ย/ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มกีารเบกิชุด สามารถค้นพบ ศอ.ปส.อบจ.

ผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดใน ผู้เสพยาเสพติดได้ไมน่อ้ยกว่า ตรวจฯเพื่อท า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด สิงห์บุรี และ

จังหวัดสิงหบ์รีุ ปลีะ ๑๕,๐๐๐ คน การตรวจคัด และหนว่ยงานที่ง ส านกัปลัดฯ

(๑๕,๐๐๐ คน คือ ผู้เข้ารับ กรองไมน่อ้ย เกีย่วข้อน าผู้เสพ/

การตรวจคัดกรอง) กว่า ๑๕,๐๐๐ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่

ราย การบ าบดัรักษาหรือ)

ด าเนินคดี (แล้วแต่กรณี
4 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา เพื่อช่วยปอ้งกนัและ ด าเนนิการหรือร่วมกบัส่วน ๖๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม/ มีโครงการ/กิจกรรม ศอ.ปส.อบจ.

ยาเสพติด แกไ้ขปญัหายาเสพติด ราชการ องค์กรเอกชน และ โครงการที่สนบั ปอ้งกนัและแกไ้ข สิงห์บุรี และ

ในพื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ และ ภาคประชาชน หรือ ตามที่ได้รับ สนุนหรือด าเนิน ปญัหายาเสพติด ส านักปลัดฯ

ทุกภาคส่วนได้บูรณาการ มอบหมายจากจังหวัด การเองไมน่อ้ย ในรูปแบบต่างๆที่

ร่วมกนัปอ้งกนัแกไ้ข กวา่ 1 โครงการ/ ด าเนนิการในพื้นที่

ปญัหายาเสพติด กจิกรรม จังหวัดสิงหบ์รีุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

 -74-



เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

5 พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญา  - เพื่อใหผู้้สูงอายุและ สมาชิกสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ ภาคประชาชนได้ ส านักปลัดฯ

ผู้สูงวยั เพือ่เป็นผู้น าในชุมชน ประชาชนผู้ที่สนใจมี ผู้สูงอายุ ชมรมคลังปญัญา อบรมได้รับการ รับความรู้ การพัฒนา

(โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ. ความเข้มแข็ง สามารถ ประชาชนและเยาวชนเครือข่าย พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพ ความสามารถ

สิงหบ์รีุ) พึ่งพาตนเองได้ ไมน่อ้ยกว่า พึ่งพาตนเองได้

 - เกิดการพัฒนาคุณภาพ ๔๐ คน ประชาชนในท้องถิน่

ชีวติความเป็นอยู ่ส่งเสริม มส่ีวนร่วมในการ

อาชีพและการใช้เวลาวา่ง พัฒนาท้องถิน่อย่าง

ใหเ้ปน็ประโยชน์ ยัง่ยืน

6 พัฒนาศักยภาพและสร้าง  -เพือ่สร้างศักยภาพในการ ด าเนนิการหรือร่วมกบั  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกัปลัดฯ

ความเข้มแข็งของกลุ่ม พัฒนาตนเองของสตรี หนว่ยงานหรือองค์กรที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และ

สตรีจังหวัดสิงหบ์รีุ  -เพือ่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกีย่วข้อง มีความรู้ความ สามารถเป็นต้นแบบ

ทีแ่สดงศักยภาพของสตรี เข้าใจเพิม่ขึน้และ ในการพัฒนาตนเอง

 -เพือ่กระตุ้นให้ผู้น าสตรี พัฒนาศักยภาพ ให้กับสตรีกลุ่มอืน่ๆ

มีความสามารถและเป็น ของตนเองได้ดี

ต้นแบบในการพัฒนาตนเอง ยิง่ขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณ
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ที่ โครงการ



เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

7 สานพลังคลังปญัญาเพื่อ เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้รับการ ด าเนนิการ หรือ ร่วมกบั  - ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ร้อยละ 60 ท าให้เกิดความร่วม ส านักปลัดฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงาน หรือ องค์กรทีเ่กีย่วข้อง เกดิการพัฒนา มือระหวา่งประชาชน

ผู้สูงวัย ผ่านการอบรมและได้ คุณภาพชีวิตได้ กบัส่วนราชการ

รับความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ รับความรู้เกดิ เข้าด าเนนิงาน

ต่อผู้สูงอายุและน ามา ความร่วมมอื โครงการพัฒนา

ปรับใช้ใหเ้กดิประโยชน์ ระหวา่งประชาชน คุณภาพชีวติประชาชน

กบัส่วนราชการ ผู้สูงวัยได้มาพบปะ

แลกเปล่ียนประสบ
การณ์ซ่ึงกนัและกนั

8 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพื่อพัฒนาศักยภาพ หนว่ยงานหรือองค์กร  - ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายมุีคุณ- ผู้สูงอายุมคุีณภาพ ส านักปลัดฯ

ศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุห้มีความเข้มแข็ง ที่เกีย่วข้อง ภาพชีวิตที่ดี มี ชีวิตที่ดี มกีารรวม

จังหวัดสิงหบ์รีุ และสามารถถ่ายทอดคลัง การรวมกลุ่มกัน กลุ่มกันท ากิจกรรม

ปญัญาแลกเปล่ียนความ ท ากิจกรรมแลก ร่วมกนัและท าให้

คิดซ่ึงกันและกันเพือ่พัฒนา เปล่ียนเรียนรู้ ผู้สูงอายมุีความรู้สึก

คุณภาพชีวิตของ ซ่ึงกนัและกนั ว่าตัวเองไมถู่กทอด

ผู้สูงอายุ อยา่งมีศักยภาพ ทิ้งจากครอบครัว

และสังคม

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

   ๑.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๙ ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม  - เพื่อใหภ้าคประชาชน องค์กรภาคประชาชน ภาค ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ตัวแทนภาค  - ภาคประชาชน กองกจิการสภาฯ

ของประชาชนในการ มคีวามเข้มแข็งและ ประชาสังคม และประชาชน ประชาชนไม่น้อย ได้รับความรู้/การ

พัฒนาท้องถิน่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในพื้นที่ กว่า ๑๐๐ คน พัฒนาศักยภาพ

 - เกดิการริเร่ิมแกไ้ข ได้รับการพัฒนา สามารถพึ่งพา

ปญัหาในท้องถิน่โดย ศักยภาพ ตนเองได้

การมีส่วนร่วมของประชาชน  - ประชาชนใน

 - เกดิการแลกเปล่ียน ท้องถิน่มส่ีวนร่วม

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ในการพัฒนาท้องถิน่

อย่างยัง่ยืน

10 ส่งเสริมและพัฒนาเครือ เพื่อส่งเสริมการมส่ีวน จัดอบรมผู้น าและสมาชิกกลุ่ม ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ ผู้เข้ารับการอบรม กองกจิการสภาฯ

ข่ายภาคประชาชนหรือ ร่วมของกลุ่มองค์กร องค์กรภาคประชาชน และ อบรมจ านวน มคีวามตระหนกัใน
องค์กรประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน ประชาชน ไมน่อ้ยกว่า บทบาทหนา้ที่ มี

หรือองค์กรประชาชน 80 คน ความรู้ ความเข้าใจ
องค์กรสตรี และองค์กร เกีย่วกบัการพัฒนา
อืน่ๆที่เกีย่วข้อง ท้องถิน่
 - เกดิการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

11 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม องค์กรภาคประชาชน ภาค ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า ประชาชนได้รับความ กองกจิการสภาฯ

เกีย่วกบัการเมอืงการ รู้ความเข้าใจเกีย่วกบั ประชาสังคม และประชาชน ร่วมโครงการ รู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

ปกครองในระบอบ การเมอืงการปกครอง ในพื้นที่ ไมน่อ้ยกว่า การเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตย กฎหมาย และมีความรู้ความเขา้ใจ ๑๐๐คน/รุ่น ทัง้ในระดับชาติและ

รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ในบทบาทหนา้ที่ของ ท้องถิน่รวมทัง้มีความรู้

ที่เกีย่วข้องกบัการบริหาร พลเมือง พร้อมทัง้ส่งเสริม ความเข้าใจในบทบาท

งานขององค์กรปกครอง การมีส่วนร่วมการพัฒนา หน้าทีข่องตนเอง 

ส่วนท้องถิน่ ท้องถิน่อย่างยัง่ยืน เพือ่ร่วมพัฒนาท้องถิน่

12 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมการมส่ีวน อบรมใหค้วามรู้ภาครัฐ,  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ ประชาชนได้รับ กองกจิการสภาฯ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมของประชาชนทั้ง เอกชน ภาคประชาชนร่วมมอื อบรมไมน่อ้ย ความรู้ความเข้าใจ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ กนัพัฒนานวัตกรรมท้องถิน่ กว่า 50 คน เกีย่วกบัการพัฒนา

ภาคประชาชน นวัตกรรมใหม่ๆ

13 กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเปน็สถานที่ด าเนนิ กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซม  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - อาคารส านักงาน การด าเนนิงานของ ส านกัปลัดฯ

อาคารส านกังานศูนย์ งานของภาคเอกชน อาคารส านกังานศูนย์ ศูนยป์ระสานงาน ภาคเอกชน ภาค กองช่าง

ประสานงานภาคเอกชน ภาคประชาชนของจัง- ประสานงานภาคเอกชน ภาคเอกชน ประชาชน มปีระ-

หวัดสิงห์บุรี รายละเอยีดตามแบบแปลน จ านวน 1 แห่ง สิทธิภาพมากขึน้

อบจ.สห.ก าหนด

 -  - ๓,๔๕๐,๐๐๐ ๓,๓๐๕,๐๐๐ ๔,๘๕๕,๐๐๐ ๓,๘๕๕,๐๐๐ ๓,๘๕๕,๐๐๐  -  -  -
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๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

รวม 13 โครงการ



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๑ ส่งเสริมกฬีา เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา ด าเนนิการจัดการแข่งขันกฬีา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มกีจิกรรมส่ง นกัเรียน นกัศึกษา ส านกัปลัดฯ
จังหวดั กีฬาเยาวชน กีฬา และส่งเสริมสนบัสนนุกฬีา เสริมด้านกฬีา เยาวชน และประ-
นกัเรียน กฬีานกัศึกษา จงัหวัด กฬีาเยาวชน นักเรียน อย่างนอ้ย ชาชนทั่วไปที่เข้า
และกฬีาประชาชนทั่วไป นกัศึกษาและประชาชนทั่วไป ๑ กจิกรรม ร่วมการแข่งขันมี
รวมถึงการจัดการแข่ง ตลอดจนการจัดการแข่งขัน สุขภาพร่างกาย
ขันกฬีาในสถานที่ อบจ. กฬีาในสถานที่ อบจ.สิงหบ์รีุ แข็งแรงและห่างไกล

สิงหบ์รีุ ดูแลรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบ เช่น สนามกีฬาฯ, ยาเสพติด

เชน่ สนามกฬีาฯ,อทุยาน อทุยานแมล่า และสวนน้ าฯ

แมล่า และสวนน้ าฯ เปน็ต้น

เปน็ต้น  

2 ของขวัญ ของรางวัล หรือ เพื่อจ่ายเปน็ค่าของขวัญ ด าเนนิการจ่ายของขวัญ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการ เยาวชนและประชาชนส านกัปลัดฯ

เงินรางวัล พวงมาลัยฯลฯ ของรางวัลหรือเงิน ของรางวัล หรือ เงินรางวัล ปีละไม่น้อยกว่า อนรัุกษว์ัฒนธรรม

รางวัลและอืน่ๆในการ ในการแข่งขันกฬีา และงาน ๒ กจิกรรม ประเพณีของท้องถิน่

ประกวด ซ่ึงเนน้การ ประเพณีฯ และได้รับของขวัญ

ส่งเสริมกฬีาประเพณี ของรางวัลในความ

ท้องถิน่วัฒนธรรมท้องถิน่ สามารถด้านกฬีา
งานส่งเสริมกฬีา และ และอืน่ๆ
งานอืน่ๆ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
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(ผลผลติของโครงการ)



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๓ ฝึกสอนวา่ยน้ าขัน้พืน้ฐาน เพื่อจดักจิกรรมการเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวดั ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ที่เข้า เด็กและเยาวชน ส านกัปลัดฯ

และสู่ความเปน็เลิศ การสอนวา่ยน้ าขัน้พืน้ฐาน สิงห์บุรีด าเนินการเองหรือร่วมกับ ร่วมกจิกรรม สามารถช่วยเหลือ

ให้กับเด็ก ยวุชน เยาวชน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตนเองและวา่ยน้ าขัน้

เพือ่ให้สามารถช่วยเหลือ สอนวา่ยน้ า และภาคเอกชนในการ พืน้ฐานได้มีสุขภาพ

ตนเอง และวา่ยน้ าขัน้พืน้ ฝึกสอนวา่ยน้ าขัน้พืน้ฐานเพือ่ แข็งแรงใช้เวลาวา่ง

ฐานได้ โดยมีผู้เข้าร่วม ความเป็นเลิศในระดับต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
โครงการอยา่งน้อย จ านวน

100 คน

4 ฝึกสอนกฬีาเทควันโด เพือ่จัดกิจกรรมการเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวดั  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ที่เข้า เด็กและเยาวชน ส านกัปลัดฯ

การสอนกีฬาเทควนัโด สิงห์บุรีด าเนินการเองหรือร่วมกับ ร่วมกจิกรรม สามารถเล่นกีฬา

พืน้ฐานให้กับเด็ก ยวุชน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา เทควนัโดพืน้ฐานได้

เยาวชนเพือ่ใช้เวลาวา่ง สอนเทควนัโด และภาคเอกชน มีสุขภาพแข็งแรง

ให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ ในการฝึกสอนกีฬาเทควนัโด ใช้เวลาวา่งให้เกิด

แข็งแรง โดยมีผู้เข้าร่วม ประโยชน์
โครงการอยา่งน้อย จ านวน

 100 คน

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

 -80-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๕ แข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวดั ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ นักเรียน นักศึกษา ส านกัปลัดฯ

อบจ.สิงหบ์รีุคัพ ต่อต้าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน สิงห์บุรีด าเนินการเองหรือร่วมกับ 1 คร้ัง เยาวชน และประชาชน

ยาเสพติด และประชาชนทัว่ไปใช้เวลา ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ทัว่ไปทีเ่ข้าร่วมการแข่ง

วา่งให้เป็นประโยชน์ และ และภาคเอกชนในการให้นักเรียน ขัน มีสุขภาพร่างกาย

ให้ความส าคัญกับการออก นักศึกษา เยาวชน และประชาชน แข็งแรง และห่างไกล

ก าลังกายเพือ่ห่างไกลจาก ทัว่ไปร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ยาเสพติด ใช้เวลาวา่ง
ยาเสพติด 7 คน อบจ.สิงห์บุรีคัพ ต่อต้าน ให้เกิดประโยชน์

ยาเสพติด

6 แข่งขันกฬีาเซปกัตะกร้อ เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวดั  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ นักเรียน นักศึกษา ส านกัปลัดฯ

อบจ.สิงหบ์รีุคัพ ต่อต้าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน สิงห์บุรีด าเนินการเองหรือร่วมกับ 1 คร้ัง เยาวชน และประชาชน

ยาเสพติด และประชาชนทัว่ไปใช้เวลา ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ทัว่ไปทีเ่ข้าร่วมการแข่ง

วา่งให้เป็นประโยชน์ และ และภาคเอกชนในการให้นักเรียน ขัน มีสุขภาพร่างกาย

ให้ความส าคัญกับการออก นักศึกษา เยาวชน และประชาชน แข็งแรง และห่างไกล
ก าลังกายเพือ่ห่างไกลจาก ทัว่ไปร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ยาเสพติด ใช้เวลาวา่ง
ยาเสพติด อบจ.สิงห์บุรีคัพ ต่อต้านยาเสพติด ให้เกิดประโยชน์
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๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
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   ๑.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ(ผลผลติของโครงการ)



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๗ แข่งขันกฬีาเทควันโด เพื่อเป็นการส่งเสริมและ ด าเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ที่เข้า  -สถานทีท่่องเทีย่ว ส านกัปลัดฯ

ชิงถ้วยพระราชทาน สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประเภทการแข่งขันกีฬาเทควนัโด ร่วมกจิกรรม ของ จ.สิงห์บุรีเป็นที่

สมเด็จพระกนษิฐาธิราช และประชาชนทัว่ไปได้หัน เพือ่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน รู้จักมากขึน้

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ- มาออกก าลังกาย มีสุขภาพ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  -ประชาชนในพืน้ที่

รัตนราสุดาฯ สยามบรม ทีแ่ข็งแรงและเป็นการส่ง- ได้หันมาออกก าลังกาย มีสุขภาพ มีรายได้จากการจัด

ราชกมุารี อบจ.สิงหบ์รีุ เสริมการท่องเทีย่วใน ทีแ่ข็งแรง ตลอดจนเป็นการส่ง- กิจกรรมเพิม่มากขึน้
ถิ่นวีรชนแชมป์เปี้ยนชพิ จังหวดัสิงห์บุรี เสริมการท่องเทีย่วในจังหวดัสิงห์บุรี  -เยาวชนและประชาชน

โดยร่วมกับชมรมเทควนัโดจังหวดั สนใจการออกก าลังกาย
สิงห์บุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาค  -เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เอกชนทีเ่กีย่วข้อง โดยมีเยาวชน  -เยาวชนและประชาชน
และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพแข็งแรง ใช้
ไม่น้อยกวา่ 1,000 คน เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ(ผลผลติของโครงการ)



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๘ ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ด าเนินกิจกรรมออกก าลังกายเพือ่  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ที่เข้า  -เพือ่ให้ข้าราชการ ส านกัปลัดฯ

ข้าราชการพนักงาน เยาวชนสุขภาพของข้าราชการ พนักงาน ร่วมกจิกรรม พนักงาน เยาวชน และ

และประชาชนทัว่ไปได้หัน ในสังกัด เยาวชน ประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพ

มาออกก าลังกาย มีสุขภาพ ได้หันมาออกก าลังกาย มีสุขภาพ พลานามัยทีแ่ข็งแรง
พลานามัยทีแ่ข็งแรง สมบูรณ์พลานามัยทีแ่ข็งแรง สมบูรณ์ เช่น  -ได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด
เช่น การเต้นแอโรบิค ไทเก๊กการเต้นแอโรบิค ไทเก๊ก ลีลาศ เป็นต้น ประโยชน์
ลีลาศ เป็นต้น ณ สถานทีท่ี ่อบจ.สิงห์บุรีก าหนด  -ห่างไกลจากยาเสพติด

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 50 คน
9 อบจ.สิงหบ์รีุ เดินวิ่ง-มินิ เพือ่เป็นการส่งเสริมและ ด าเนินกิจกรรมประเภทการเดิน  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ที่เข้า  -สถานทีท่่องเทีย่ว ส านกัปลัดฯ

มาราธอน เพื่อสุขภาพ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน วิง่-มินิมาราธอน เพือ่สุขภาพ ร่วมกจิกรรม ของ จ.สิงห์บุรีเป็นที่

และประชาชนทัว่ไปสนใจ เพือ่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน รู้จักมากขึน้

การออกก าลังกายมีสุขภาพ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  -ประชาชนในพืน้ที่

แข็งแรง รวมทัง้เป็นการส่ง ได้หันมาออกก าลังกาย มีสุขภาพ มีรายได้จากการจัด
เสริมการท่องเทีย่วในจังหวดัทีแ่ข็งแรง ตลอดจนเป็นการส่งเสริม กิจกรรมเพิม่มากขึน้
สิงห์บุรี การท่องเทีย่วใน จ.สิงห์บุรี โดยร่วมกับ  -เยาวชนและประชาชน

สมาคมกีฬา จ.สิงห์บุรี หน่วยงาน สนใจการออกก าลังกาย
ภาครัฐ เอกชนทีเ่กีย่วข้อง โดยมี  -เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  -เยาวชนและประชาชน
ไม่น้อยกวา่ 1,000 คน มีสุขภาพแข็งแรง ใช้

เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์
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๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๑๐ แข่งขันกีฬาจักรยานเสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ ด าเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ที่เข้า  -สถานทีท่่องเทีย่ว ส านกัปลัดฯ

ภูเขา อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประเภทการแข่งขันกีฬาจักรยาน ร่วมกจิกรรม ของ จ.สิงห์บุรีเป็นที่

และประชาชนทัว่ไปสนใจ เสือภูเขา เพือ่เป็นการส่งเสริมและ รู้จักมากขึน้

การออกก าลังกายมีสุขภาพ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ  -ประชาชนในพืน้ที่

แข็งแรง รวมทัง้เป็นการส่ง ประชาชนทัว่ไปได้หันมาออกก าลังกาย มีรายได้จากการจัด
เสริมการท่องเทีย่วในจังหวดัมีสุขภาพทีแ่ข็งแรง ตลอดจนเป็น กิจกรรมเพิม่มากขึน้
สิงห์บุรี การส่งเสริมการท่องเทีย่วใน จ.สิงห์บุรี  -เยาวชนและประชาชน

โดยร่วมกับชมรมจักรยาน จ.สิงห์บุรี สนใจการออกก าลังกาย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทีเ่กีย่วข้อง  -เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม  -เยาวชนและประชาชน
กิจกรรมไม่น้อยกวา่ 500 คน มีสุขภาพแข็งแรง ใช้

เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์
๑๑ กอ่สร้างพัฒนาปรับปรุง เพื่อพัฒนาสนามกฬีา ด าเนนิการเองหรือร่วมกบั ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการ สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัด ฯ

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา อบจ.สิงห์บุรี ให้เป็นสนาม ส่วนราชการอืน่ ในการก่อสร้าง อย่างนอ้ยปลีะ สิงหบ์รีุมคีวามเปน็

ปรับภมูทิัศน ์สนามกฬีา กฬีาที่ได้มาตรฐาน หรือปรับปรุงสนามกฬีาแบบ ๑ คร้ัง มาตรฐานในระดับสากล

อบจ.สิงหบ์รีุ และส่ิง ครบวงจร เพื่อรองรับการ สามารถใช้ประโยชน์

กอ่สร้างภายในบริเวณ แข่งขันกฬีาในระดับต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
สนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ
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งบประมาณ
ตวัชีว้ัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๑๒ ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เพือ่ก่อสร้างสนามบาสเกต กอ่สร้างสนามบาสเกตบอล  -  - ๑,๘๔๕,๐๐๐  -  - มสีนามบาสเกต ท าใหน้กัเรียน ส านักปลัดฯ
กล้างแจ้งภายในสนามกีฬา บอลกลางแจ้งภายในสนาม กลางแจ้งภายในสนามกฬีา บอลที่ได้มาตร นกัศึกษา ประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวดั กีฬา อบจ.สิงห์บุรี ส าหรับ อบจ.สิงหบ์รีุ รายละเอยีด ฐาน จ านวน มสีนามบาสเกตบอล
สิงห์บุรี ให้นักเรียน นักศึกษา ยวุชน ตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ 1 แหง่ ที่มมีาตรฐาน สามารถ

ประชาชนทัว่ไป หน่วยงาน ก าหนด ท าการฝึกซ้อมและ
ภาครัฐ/เอกชน หน่วงาน แข่งขันได้ ท าใหเ้กดิ
ต่างๆ ได้ออกก าลังกาย การต่ืนตัวในการ
หรือเป็นส าหรับสนามฝึก- ออกก าลังกายและ
ซ้อม ตลอดจนเป็นสนาม แข่งขันกฬีาฯ
ส าหรับการแข่งขันระดับ
ต่างๆ

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการปฏบิติั เพื่อจัดใหม้เีจ้าหนา้ที่ ด าเนินการจัดหา/จัดจ้างเจ้าหน้าที่  -  - 97,000 97,000 97,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับบริการทีส่นามส านักปลัดฯ
งานหอ้งปฐมพยาบาล ปฏิบัติงานห้องปฐมพยา- ปฏิบัติงานห้องปฐมพยาบาลที่ ผู้เข้ารับบริการ กีฬา อบจ.สิงห์บุรี

บาล ทีส่นามกีฬา อบจ. สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี ทีส่นามกีฬา อบจ.มีความมัน่ใจในการ
สิงห์บุรี บริการตรวจสุขภาพ สิงห์บุรี เข้ารับการออกก าลังกาย และ
วดัความดัน ชัง่น้ าหนัก วดั ตรวจสุขภาพ สามารถประเมินสมรรถ-
ส่วนสูง และให้ค าแนะน า และรับค าปรึกษา ภาพทางกายของตนเอง
ค าปรึกษาเร่ืองสุขภาพแก่ผู้ เร่ืองสุขภาพจาก ในเบือ้งต้นได้
มาออกก าลังกายทีส่นามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี เจ้าหน้าที่
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ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลติของโครงการ)

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๑๔ จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุเพื่อใช้ เพื่อจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ จัดซ้ือ/จัดหาวสัดุ เพือ่ให้สามารถ ๙๗๘,๐๐๐ ๙๗๘,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน ท าให้การปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ

ในการปฏบิติังาน ต่างๆมาใช้ในการปฏบิติั น ามาใชใ้นการปฏบิัติงานและ ส าเร็จรวดเร็ว เกดิความสะดวก

งานสนามกฬีา อบจ. ใหบ้ริการกบัผู้เข้ารับบริการ มปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและมี

สิงหบ์รีุ ที่สนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ ไมน่อ้ยกว่า ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80

 -  - ๓,๖๗๘,๐๐๐ ๓,๘๓๘,๐๐๐ ๖,๙๕๒,๐๐๐ ๕,๑๐๗,๐๐๐ ๕,๑๐๗,๐๐๐  -  -  -
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(ผลผลติของโครงการ)

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
   ๑.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวม 14 โครงการ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อรักษาความปลอดภยั ด าเนนิการหรือร่วมกบัส่วน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ ท าใหชุ้มชนมคีวาม กองช่าง

ภายใน ในชุมชน ราชการอืน่ หรือ หนว่ยงานท้อง ๑ กจิกรรม ปลอดภัยและน่าอยู่

ถิน่อืน่ในพื้นที่ จัดต้ังอาสา

สมคัรชุมชน/จัดอบรมอาสา

สมคัรชุมชน/สนบัสนนุอปุกรณ์

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้แกอ่าสา

สมคัรชุมชนในการดูแลรักษา

ความปลอดภยัประจ าหมูบ่า้น 

ต าบลตามแหล่งท่องเที่ยว 

ตามศักยภาพ และความพร้อม

ของแต่ละพื้นที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

   ๑.6 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๒ สนบัสนนุส่งเสริมระบบ เพือ่ป้องกันการเกิดความ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบั ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการ ท าใหชุ้มชนมคีวาม ส านกัปลัดฯ

การรักษาความปลอดภยั ไมส่งบและรักษาความ ราชการ หรือ หนว่ยงานอืน่ อย่างนอ้ย ปลอดภัยและน่าอยู่ กองช่าง

ปลอดภยั ที่เกีย่วข้องด าเนนิการจัดหา 2 แหง่ กองคลัง

อปุกรณ์ เคร่ืองมอืที่ใช้ในระบบ

รักษาความปลอดภยัสถานที่

ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สนาม

กฬีา และหนว่ยงานที่มคีวาม

จ าเปน็ เพื่อปอ้งกนัภยัด้าน

อาชญากรรม เช่น การติดต้ัง

โทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV)

 -  - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ

รวม 2 โครงการ
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   ๑.6 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ จัดหา/สนบัสนนุเมล็ด เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ จัดหา/สนับสนุนเมล็ดพันธุพ์ืช ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการ เกษตรกรมอีาชีพ  กองแผน ฯ

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุย๋ ผลิตพืชทีป่ลอดภัย รวมทัง้ พันธุสั์ตว ์ปุย๋ สารชีวภาพ สารสลาย ไมน่อ้ยกว่าปลีะ และสร้างรายได้ให้

สารชีวภาพ สารสลายตอ เปน็การลดรายจ่าย เพิ่ม ตอซังข้าว ทีม่ีคุณภาพให้แก่เกษตรกร/ ๑ คร้ัง แกเ่กษตรกร

ซังข้าว และอืน่ๆ รายได้ใหแ้กเ่กษตรกร กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่เกีย่วข้องใหแ้ก่ การแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการส่งเสริมอาชีพอืน่

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ทดแทนการท านาในภาพรวมทัง้

จังหวดัตามอ านาจหน้าที่

2 พัฒนาปรับปรุงแหล่ง เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ พัฒนาปรับปรุงแหล่งจ าหน่าย ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีแหล่งจ าหน่าย เกษตรกรมอีาชีพ กองแผนฯ

จ าหนา่ยสินค้าทาง จัดใหม้แีหล่งจ าหนา่ย สินค้าทางการเกษตร สินค้าทางการ และสร้างรายได้ให้ กองช่าง

การเกษตร สินค้าการเกษตรทีเ่หมาะสม เกษตรทีเ่หมาะสมแกเ่กษตรกร

3 จิตอาสาเพื่อการพัฒนา เพือ่พัฒนาล้าน ้าในจังหวดั ล้าน ้าในจังหวัดสิงหบ์รีุ  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ล้าน ้าในจังหวดั ประชาชนมีล าน้ าที่ ส้านกัปลัดฯ

ล้าน ้ากบัชีวิตบนวิถีแหง่ สิงหบ์รีุ โดยจิตอาสา จ้านวน 1 แหง่ สิงห์บุรีได้รับการ ใสสะอาดไว้ใช้

ความพอเพียงเพือ่ประโยชน์ ภาคประชาชน เอกชน พัฒนาโดยจิตอา ประโยชนร่์วมกนั
และความสุขของประชาชน และส่วนราชการ และ สาภาคประชาชน
ของ อบจ.สิงห์บุรี ท้องถิน่ เอกชน ส่วนราชการและ

ราชการส่วนท้องถิน่ จ้านวน 1 แห่ง
 -  - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐  -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

๒. ยุทธศาสตร์  การพฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รวม 3 โครงการ
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   ๒.๑ แผนงาน  การเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

ที่



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพือ่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการหรือสนับสนุนหน่วย ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ด าเนินการอยา่ง ประชาชนมีส่วนร่วม ส านกัปลัด ฯ

อนัเกีย่วเนือ่งกบัสถาบนั งานที่เกีย่วข้อง เพื่อจัดงาน น้อยปีละ 2 คร้ัง ในการแสดงความ

พระมหากษตัริย์และ เฉลิมพระเกยีรติ เช่น งานวัน จงรักภกัดีและส านกึ

พระบรมวงศานวุงศ์ พระราชสมภพ และงานเฉลิม ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

พระเกยีรติอืน่ๆ

2 การจัดกจิกรรมส่งเสริม เพือ่ด าเนินการจัดกิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวดั ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการ ท าใหป้ระชาชน ส านกัปลัด ฯ

การท่องเที่ยว หรืองาน ส่งเสริมการท่องเทีย่วและ สิงห์บุรีด าเนินการเองหรือร่วมกับ อย่างนอ้ยปลีะ มรีายได้จากการ

วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ วฒันธรรม ประเพณีต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน 1 คร้ัง ท่องเที่ยวในจังหวัด

ณ สถานที่ท่องเที่ยวใน ของจังหวดัสิงห์บุรี เป็น อืน่ๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน สิงหบ์รีุ

ความรับผิดชอบของ การสนับสนุนให้ประชาชน สถานทีท่ี ่อบจ.สิงห์บุรีดูแลรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วน มีรายได้จากการท่องเทีย่ว เช่น สวนน้ าเพือ่สุขภาพฯ อุทยาน

จังหวัดสิงหบ์รีุ จังหวดัสิงห์บุรี ตลอดจน วรีชนค่ายบางระจัน  อุทยานแม่ลาฯ 

เป็นการส่งเสริมประเพณี และอืน่ๆ รายละเอียดตามที ่อบจ.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒  พฒันาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา  วฒันธรรม และวถิีชีวติ

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ

โครงการที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๓ วันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิม เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติด าเนนิการเอง หรือร่วมกบั ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ของ เพื่อใหป้ระชาชน กองการศึกษาฯ

พระเกียรติสมเด็จพระกนิษ- สมเด็จพระกนิษฐาธริาช หนว่ยงาน  หรือองค์กรที่เกีย่ว ผู้เข้าร่วมโครง- ตระหนกัถึงความ

ฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระ เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ข้องจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การมคีวาม ส าคัญของศิลป

เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม รัตนราชสุดาฯ สยามบรม พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา ตระหนักถึงความ วัฒนธรรม และเหน็

บรมราชกมุารี ราชกุมารี เนือ่งในวนัคล้าย ฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ส าคัญของการ คุณค่าของมรดกไทย

วนัพระราชสมภพ รวมทัง้ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุรักษ์มรดกทาง

รณรงค์ และสนับสนุนให้ หรือจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนทัง้ จ.สิงห์บุรีและ วฒันธรรมประเพณี โดยมีเป้าหมาย ของท้องถิน่

ใกล้เคียงได้ตระหนักถึง ประชาชนในจังหวัดสิงหบ์รีุ

ความส าคัญและเห็นคุณค่า และประชาชนทั่วไป

มรดกทางศิลปวฒันธรรม

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้าน ด าเนนิการฝึกอบรมใหค้วามรู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ ท าใหผู้้ผ่านการ ส านกัปลัด ฯ

เจ้าบา้นอาสาพาเที่ยว ประวัติศาสตร์ ความเปน็ เกีย่วกบัสถานที่ท่องเที่ยวที่ ๑ คร้ัง ฝึกอบรมสามารถ

มาของสถานที่ท่องเที่ยว อบจ.สิงหบ์รีุรับผิดชอบแก่ ให้ข้อมูลด้านประวติั-

และเปน็การสร้างรายได้ เยาวชน รายละเอยีดตามที่ ศาสตร์แกน่กัท่อง-

ใหก้บัเยาวชน อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด เที่ยวได้

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๕ ส่งเสริมอาชีพเจ้าบา้น เพื่อสร้างรายได้ใหก้บั ด าเนนิการจัดเจ้าบา้นอาสา ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ด าเนนิการ มบีคุลากรใหข้้อมลู ส านกัปลัด ฯ

อาสาพาเที่ยว เจ้าบา้นอาสาพาเที่ยว พาเที่ยวใหบ้ริการแกน่กัท่อง- ปลีะ 1 คร้ัง ประวัติศาสตร์แก่

ที่เข้าร่วมโครงการฝึก เที่ยวที่มาเที่ยวชมสถานที่ นักท่องเทีย่วประจ า

อบรมและศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวที่ อบจ.สิงหบ์รีุ แหล่งท่องเที่ยว

เจ้าบา้นอาสาพาเที่ยว ดูแลรับผิดชอบ

6 สืบสานประเพณีลอยกระทง เพือ่สืบสานวฒันธรรม ด าเนนิกจิกรรมลอยกระทง  - 700,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ทีม่าเข้า  -สถานทีท่่องเทีย่ว ส านกัปลัด ฯ

ประเพณี และส่งเสริม ณ สถานทีท่ี ่อบจ.สห.ก าหนด โดย ร่วมกจิกรรม ของ จ.สิงห์บุรี เป็น

การท่องเทีย่วของจังหวดั ร่วมกับ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ทีรู้่จักมากขึน้

สิงห์บุรี วฒันธรรมจังหวดัสิงห์บุรี หน่วย  -ประชาชนในพืน้ที่

งานภาครัฐ ภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง มีรายได้จาการจัด

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 500 คน กิจกรรมเพิม่มากขึน้

7 ปั่นเปิดเมืองวีรชนสิงห์บุรี เพือ่เป็นการส่งเสริมและ ด าเนินกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ทีม่าเข้า  -สถานทีท่่องเทีย่ว ส านกัปลัด ฯ

คนดีเมืองน่าอยู่ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ท่องเทีย่วประเภทการปัน่จักรยาน ร่วมกจิกรรม ของจังหวดัสิงห์บุรีเป็น

และประชาขนทัว่ไปได้หัน ระยะใกล้ หรือระยะไกล โดยร่วม ทีรู้่จักมากขึน้

มาออกก าลังกาย มีสุขภาพ กับ ททท. ชมรมจักรยานสิงห์บุรี  -ประชาชนในพืน้ที่

ทีแ่ข็งแรง และเป็นการส่ง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนทีเ่กีย่ว มีรายได้จากการจัด

เสริมการท่องเทีย่วใน ข้องโดยมีเยาวชนและประชาชน กิจกรรมเพิม่มากขึน้

จังหวดัสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 1,500 คน  -เยาวชนและประชาชน

สนใจการออกก าลังกาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
 -ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
 -เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงและใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

8 ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ เพือ่เป็นการส่งเสริมและ ด าเนินกิจกรรมประเภทการเดิน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ทีม่าเข้า  -สถานทีท่่องเทีย่ว ส านกัปลัด ฯ

มาราธอน สิงห์บุรีคนดี สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน วิง่ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนสิงห์บุรี ร่วมกจิกรรม ของจังหวดัสิงห์บุรีเป็น

เมอืงนา่อยู่ และประชาขนทัว่ไปสนใจ คนดี เมืองน่าอยู ่เพือ่เป็นการ ทีรู้่จักมากขึน้

การออกก าลังกาย มีสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน  -ประชาชนในพืน้ที่

แข็งแรง รวมทัง้เป็นการส่ง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป มีรายได้จากการจัด

เสริมการท่องเทีย่วใน ได้หันมาออกก าลังกาย มีสุขภาพ กิจกรรมเพิม่มากขึน้

จังหวดัสิงห์บุรี ทีแ่ข็งแรง ตลอดจนเป็นการส่งเสริม  -เยาวชนและประชาชน

การท่องเทีย่วใน จ.สิงห์บุรี โดยร่วมกับ สนใจการออกก าลังกาย

สมาคมกีฬา จ.สิงห์บุรี หน่วยงาน  -ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ภาครัฐ เอกชนทีเ่กีย่วข้อง โดยมี  -เยาวชนและประชาชน

เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพแข็งแรงและใช้

ไม่น้อยกวา่ 1,000 คน เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)

   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
9 สัปดาหส์ร้างจิตส านกึ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ ด าเนนิการเองหรือสนบัสนนุ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ

ร าลึกถึงวีรชนชาวบา้น รับรู้และร าลึกถึงวีร- หรือร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กร ผู้เข้าร่วมโครง- และมจีิตส านกึถึง

บางระจัน กรรมในความเสียสละ ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นค่า การมจีิตส านกึ คุณูปกรณ์บรรพชน

เพือ่ปกป้องประเทศชาติ ใช้จ่ายในการสร้างจิตส านกึ ร าลึกถึงคุณู- มากขึน้

ของวีรชนชาวบา้น ระลึกถึงวรีชนชาวบ้านบางระจัน ปกรณ์บรรพชน

บางระจัน มากขึน้

10 สืบสานงานประเพณี เพื่อเปน็การอนรัุกษ ์ ด าเนนิการเองหรือสนบัสนนุ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ของ ประชาชนในท้องถิน่ กองการศึกษาฯ

มว่นซ่ืนหมู่เฮาไทย- ฟื้นฟูส่งเสริมประเพณี หรือร่วมกับหน่วยงานหรือสภา ผู้เข้าร่วมโครง- ได้ร่วมกนัอนรัุกษ์

ลาวแง้ว ทองเอน วฒันธรรมอันดีงามของ วัฒนธรรมต าบลทองเอน จัด การได้ร่วมกนั ฟื้นฟู ส่งเสริม 

ท้องถิ่น และภมูิปัญญา กจิกรรมสืบสานประเพณีมว่นซ่ืน อนรัุกษแ์ละ ประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิน่ รวมทัง้เป็นการ หมูเ่ฮาไทย-ลาวแง้ว ทองเอน ฟื้นฟูประเพณี อนัดีงามของท้องถิน่ 

เสริมสร้างความสามัคคี วัฒนธรรมที่ดี และได้ร่วมกนัเผย

ของคนในชุมชนตลอด ของท้องถิน่ แพร่อตัตลักษณ์ที่

จนเปน็การเผยแพร่ ดีงามของท้องถิน่
อตัลักษณ์ที่ดีงามของ ใหรู้้จักอย่างแพร่หลาย
ท้องถิน่ใหเ้ปน็ที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
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(ผลผลิตของโครงการ)

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
11 ตามรอยเสด็จประพาสต้น เพื่อล ารึกถึงพระมหา- สนบัสนนุการจัดท าโครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ของ ประชาชนได้ส านกึ กองการศึกษาฯ

พระปิยมหาราช กรุณาธิคุณและเทิด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้เข้าร่วมโครง ในพระมหากรุณา-

พระเกยีรติพระบาท พระปยิมหาราช ณ วัดพรหม การมจีิตส านกึ ธิคุณฯ มจีิตส านกึ

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า เทพาวาส (ชลอน) อ.พรหมบรีุ ร าลึกถึงสมเด็จ รักบา้นเกดิ และ

เจ้าอยูห่วั พระปยิมหา- จ.สิงหบ์รีุ พระจุลจอมเกล้า สามารถดึงดูดให้

ราชและเป็นการส่งเสริม เจ้าอยูห่วั พระ- ผู้สนใจ และผู้มาเยอืน

การท่องเที่ยวเชิง ปยิมหาราช ได้ร่วมกจิกรรม

ประวัติศาสตร์
12 จัดงานประเพณีไหว้  -เพื่อรักษาขนบธรรม- มกีารจัดกจิกรรมประเพณี  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐  -ขนบธรรมเนียม กองการศึกษาฯ

ครูครอบครูหนงัใหญ่ เนียมประเพณีอันดีงาม ไหว้ครูครอบครูหนงัใหญ่ ของเยาวชน ประเพณีอนัดีงาม

วัดสว่างอารมณ์ ของท้องถิน่ วัดสว่างอารมณ์ และผู้ร่วมโครง ของท้องถิน่ได้รับการ

 -เพือ่เป็นการปลูกฝังให้ การ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์และสืบทอดไปยงั

เยาวชนและประชาชนได้ ประเพณีไหวค้รูฯ อนุชนรุ่นหลังต่อไป

ตระหนักและเห็นคุณค่าใน ให้คงอยูต่่อไป  -เยาวชนได้รับการปลูกฝัง

การสืบสานขนบธรรมเนียม ให้เห็นคุณค่าและร่วมกัน

ประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม

 -ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง อันดีงามของท้องถิน่

วฒันธรรมของจังหวดัสิงห์บุรี  -เกิดการท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรมในจังหวดั
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
13 รายจ่ายในงานศาสนพิธี เพื่อจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี รายจ่ายส าหรับจัดงานรัฐพิธี  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การเบิกจ่ายเป็น ท าใหก้ารบริหาร ส านกัปลัดฯ

และงานพิธีอืน่ๆ ศาสนพิธีต่างๆ ราชพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี ไปตามทีร่ะเบียบ งานเกดิความคล่อง
รวมทั้งงานพิธีอืน่ๆ ก าหนด 100% ตัว การด าเนนิงาน

พิธีต่างๆ มคีวาม
เรียบร้อย

14 พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์ เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์หรือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ นกัท่องเที่ยวมา กองคลัง

หรือกอ่สร้าง และบ ารุง ของจังหวัดสิงหบ์รีุ กอ่สร้าง และบ ารุงรักษาบริเวณ ๑ คร้ัง เที่ยวชมมากขึน้

รักษาบริเวณอทุยานแม่ลา อทุยานและส่ิงกอ่สร้างที่อยูใ่น ซ่ึงจะสร้างรายได้

มหาราชานสุรณ์ อทุยานแมล่ามหาราชานสุรณ์ ใหแ้กป่ระชาชน

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ และท้องถิน่

อบจ.สห. ก าหนด

15 พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์ เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์หรือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ นกัท่องเที่ยวมา กองแผนฯ

หรือ กอ่สร้าง และบ ารุง ของจังหวัดสิงหบ์รีุ ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาบริเวณ ๑ คร้ัง เที่ยวชมมากขึน้

รักษาบริเวณโบราณสถาน โบราณสถานเตาเผาแม่น้ าน้อย ซ่ึงจะสร้างรายได้

เตาเผาแมน่้ านอ้ย และส่ิงกอ่สร้างที่อยูใ่นโบราณ ใหแ้กป่ระชาชน

สถานเตาเผาแมน่้ านอ้ย ราย และท้องถิน่

ละเอยีดตามแบบแปลนที่ 

อบจ.สห.ก าหนด
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
16 พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์ เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์หรือ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ นกัท่องเที่ยวและ ส านักปลัดฯ

หรือกอ่สร้าง และบ ารุง และสวนสุขภาพของ กอ่สร้าง และบ ารุงรักษาบริเวณ ๑ คร้ัง ผู้สนใจเข้ามารับ

รักษาบริเวณสวนน้ าเพื่อ จังหวัดสิงหบ์รีุ สวนน้ าฯและส่ิงกอ่สร้างที่อยูใ่น บริการมากขึน้

สุขภาพและการท่องเที่ยว สวนน้ าฯรายละเอยีดตามแบบ ซ่ึงจะสร้างรายได้

(หนองหมอ้แกง) แปลนที่ อบจ.สห. ก าหนด ใหแ้กป่ระชาชน

17 พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์ เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์หรือ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ นกัท่องเที่ยวมา ส านกัปลัดฯ

หรือกอ่สร้าง และบ ารุง ของจังหวัดสิงหบ์รีุ ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาบริเวณ ๑ คร้ัง เที่ยวชมมากขึน้

รักษาบริเวณศาลากลาง ศาลากลางจังหวดัสิงห์บุรี หลังเดิม ซ่ึงจะสร้างรายได้

จังหวัดสิงหบ์รีุหลังเดิม ร.ศ. 130 และส่ิงก่อสร้างทีอ่ยูใ่น ใหแ้กป่ระชาชน

ร.ศ. 130 ศาลากลางฯรายละเอยีดตาม และท้องถิน่

แบบแปลนที่ อบจ.สห.ก าหนด

18 จัดท าปา้ยอกัษรไฟวิ่ง เพื่อใช้ในการประชา ปา้ยอกัษรไฟวิ่ง พร้อมติดต้ัง  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ปา้ยอกัษรไฟวิ่ง ประชาชนได้รับทราบ ส านกัปลัดฯ

พร้อมติดต้ัง บริเวณ สัมพันธ์ทางอกัษรวิ่งของ บริเวณส่ีแยกศาลหลักเมอืง จ านวน 1 ปา้ย ข่าวสารกิจกรรม/
ส่ีแยกศาลหลักเมอืง อบจ.สิงหบ์รีุ ตลอดจน ขนาดไม่น้อยกวา่ 0.64x7.36 เมตร โครงการต่างๆ ของ

หนว่ยงานอืน่ๆตามที่ พร้อมเสริมโครงเหล็ก รายละเอยีด อบจ.สิงห์บุรี รวมทัง้
ร้องขอ ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด ของหน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน ทีข่อให้เผยแพร่
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๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
19 ปรับปรุงภมิูทัศนเ์กาะ เพื่อใหเ้กดิความสวยงาม ปรับปรุงภมูทิัศนเ์กาะกลาง  -  - 480,000  -  - 1 สาย เพือ่ให้เกิดความ กองแผนฯ

กลางถนนสายเล่ียงเมอืง และเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนสายเล่ียงเมอืง อ.เมอืงฯ สวยงาม เกิดความ กองช่าง
อ.เมอืงสิงหบ์รีุ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด เป็นระเบียบเรียบร้อย

20 จัดงานประเพณีแข่งขัน - เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์ สนบัสนนุการจัดงานประเพณี  -  - 300,000 300,000 300,000 จัดงานและจัด เป็นการฟืน้ฟูและ ส านักปลัดฯ

เรือยาวประจ า จ.สิงห์บุรี ประเพณีอันดีงามของไทย แข่งขันเรือยาวประจ าป ีและ การแข่งขัน อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประสานขอโดย

ชิงถ้วยพระราชทาน ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม จัดการแข่งขันกฬีาและจัดการ กฬีาประเภท อันดีงามของไทย เป็น ทม.สิงห์บุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า - เพือ่เป็นการส่งเสริม แข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ ต่างๆ จ านวน การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

กรมสมเด็จพระเทพ- การท่องเทีย่ว จ านวน 1 คร้ัง/ปี  1 คร้ัง หรือ ของจังหวดัสิงห์บุรี

รัตนราชสุดาฯ สยามกุมารี -เพือ่เป็นการส่งเสริมให้เด็ก ร้อยละ 10
และการจัดการแข่งขัน และเยาวชนและประชาชน

กฬีาประเภทต่างๆ ได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

- เพือ่เป็นการสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ
21 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุเพื่อใช้ เพื่อจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ จัดซ้ือ/จัดหาวสัดุ เพือ่ให้สามารถ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน ท าให้การปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ

ในการปฏบิติังาน ต่างๆมาใช้ในการปฏบิติั น ามาใชใ้นการปฏบิัติงานและ ส าเร็จรวดเร็ว เกดิความสะดวก กองคลัง

งานที่อทุยานแม่ลามหา ใหบ้ริการกบัผู้เข้ารับบริการ มปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและมี กองแผนฯ

ราชานุสรณ์ โบราณสถาน ทีอุ่ทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ไมน่อ้ยกว่า ประสิทธิภาพ

เตาเผาแม่น้ าน้อย และสวน โบราณสถานเตาเผาแม่น้ าน้อย ร้อยละ 80

น้ าเพือ่สุขภาพฯ และสวนน้ าเพือ่สุขภาพ
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   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๒๒ อนรัุกษว์ัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ด าเนนิการเอง หรือ สนบัสนนุ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม กองการศึกษาฯ

ประเพณีหล่อเทียน ประเพณีไทยในการ หรือร่วมกบัหนว่ยงานราชการ ๑ คร้ัง ได้ร่วมสืบสานขนบ
และถวายเทียนพรรษา หล่อเทียนพรรษาให้ หรือ ภาคเอกชน หรือ หนว่ย ธรรมเนยีมประเพณี

คงอยูแ่ละเปน็การปลูก งานอืน่ๆ โดยคณะผู้บริหาร อนัดีงาม เกดิความ
ฝังวัฒนธรรมอนัดีงาม สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ รัก ความสามคัคี
ทางพระพุทธศาสนา พนกังาน ผู้น าชุมชน นกัเรียน ในหมูค่ณะและ
ใหก้บัเด็กและเยาวชน นกัศึกษา และประชาชนทั่วไป ธ ารงไว้ซ่ึงพระพุทธ-

ร่วมกจิกรรมการหล่อเทียน ศาสนาสืบไป
พรรษาตามวัดต่างๆ 
ในจังหวัดสิงหบ์รีุ

23 อปท.ร่วมใจบ ารุงรักษา เพื่อบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ด าเนนิการเอง หรือ สนบัสนนุ  -  - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครง- ทุกภาคส่วนมคีวาม กองกิจการสภาฯ

แหล่งน้ าศักด์ิสิทธิ์ใน ศักด์ิสิทธิ์ใหอ้ยูใ่นสภาพ หรือร่วมกบัหนว่ยงานราชการ การจ านวน สามคัคีร่วมกนั
พระราชพิธีบรมราชา ที่สะอาด สวยงาม และ และองค์กรภาคประชาสังคม ไมน่อ้ยกว่า บ ารุงรักษาแหล่งน้ า
ภเิษก สามารถเปน็แหล่งเรียน ในการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 50 คน ศักด์ิสิทธิ์ ใหค้งอยู่

รู้ทางประวัติศาสตร์ของ ศักด์ิสิทธิ์ และสามารถเปน็
จังหวัดสิงหบ์รีุ แหล่งเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ได้

 -  - ๒๕,๙๓๕,๐๐๐ ๑๗,๒๘๕,๐๐๐ ๑๒,๙๖๕,๐๐๐ ๑๒,๒๘๕,๐๐๐ ๑๑,๐๘๕,๐๐๐  -  -  -

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

      รวม  23 โครงการ

 -99-

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
   ๓.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

1 จัดงานสดุดีวีรชนค่าย เพื่อบวงสรวงดวงวิญาณ ด าเนนิการจัดงานพิธีบวงสรวง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ ประชาชนได้มาร่วม กองช่าง

บางระจัน นักรบชาวบ้านบางระจนั และสดุดีวรีชนชาวบ้านบางระจัน ๑ คร้ัง พิธี และสร้างจิต

และสดุดีความเสียสละ โดยร่วมกบัจังหวัดสิงหบ์รีุและ ส านึกให้อนุชนรุ่นหลัง

ของบรรพบรุุษ อ าเภอค่ายบางระจัน เปน็ค่า ได้มีความรักแผ่นดิน

ใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ในท้องถิน่

ค่าเคร่ืองบวงสรวง ค่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ค่าพวงมาลา 

ค่าจัดแสดงแสง สี เสียง 

ค่าประกอบอาหารเล้ียงผู้ร่วม

พิธีและอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

๒ พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์ เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน ์หรือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ นกัท่องเที่ยวมา กองช่าง

หรือบ ารุงรักษาบริเวณ ของจังหวัดสิงหบ์รีุ บ ารุงรักษาบริเวณอนสุาวรีย์ ๑ คร้ัง เที่ยวชมมากขึน้

อนสุาวรีย์วีรชนชาวบา้น และส่ิงกอ่สร้างที่อยูใ่น ซ่ึงจะสร้างรายได้

บางระจัน อนสุาวรีย์วีรชนชาวบา้น ใหแ้กป่ระชาชน

บางระจัน รายละเอยีดตาม และท้องถิน่

แบบแปลนที่ อบจ.สห. ก าหนด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒  พฒันาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา  วฒันธรรม และวถิีชีวติ

   ๓.๒ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่

 -100-

โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

3 ปรับปรุงภมิูทัศนส์วน- เพื่อพัฒนาเปน็แหล่ง ด าเนนิการปรับปรุงสวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ ภมูทิัศนบ์ริเวณ กองช่าง

สาธารณะปงึเถ่ากงมา่ ท่องเที่ยว และปรับปรุง สาธารณะปงึเถ่ากงมา่ ๑ คร้ัง โดยรอบได้รับการ

ภมูทิัศนใ์หส้วยงาม ต.บางพุทรา อ.เมอืงฯ ปรับปรุง

รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่ อบจ.สห. ก าหนด

๔ พัฒนาปรับปรุงภมูทิัศน์ เพื่อใหเ้กดิความสวยงาม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนินการอยา่ง ภมูทิัศนบ์ริเวณเส้น กองช่าง

เส้นทางหลักและเส้นทาง และเปน็การเทิดพระ หลักๆ และเส้นทางสู่แหล่ง น้อย ๑ เส้นทาง ทางหลัก และเส้น

เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เกียรติฯ พร้อมทัง้มีความ ท่องเทีย่ว เช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ทางเข้าสู่แหล่งท่อง

เป็นระเบียบและมีสภาพ ปลูกไมด้อก ไมป้ระดับบริเวณ เที่ยวสวยงามท าให้

แวดล้อมที่ดี เกาะกลางถนนพร้อมใหก้าร บา้นเมอืงนา่อยู่

ดูแลรักษาปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน

ตามภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ ถ่ายโอน

5 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวรู้จัก กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนนกัท่อง นักท่องเทีย่วมีความ กองช่าง

แหล่งท่องเทีย่วและความ การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงหบ์รีุ เที่ยวเพิ่มขึน้ สนใจมาท่องเที่ยว

เปน็มาเพื่อใหเ้กดิความ เช่น ปา้ยบอกเส้นทาง คัตเอา๊ท์ มากขึน้และ สร้าง
สนใจ และเข้ามาเทีย่วชม หรือ อืน่ๆ เพื่อแนะน าแหล่ง รายได้ให้แก่ประชาชน

มากขึน้ ท่องเที่ยว หรือ สัญลักษณ์ของ ในท้องถิน่

จังหวัดสิงหบ์รีุ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนที่ อบจ.สห. ก าหนด

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
   ๓.๒ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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ตวัชีว้ัด (KPI)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

6 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุเพื่อใช้ เพื่อจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ จัดซ้ือ/จัดหาวสัดุ เพือ่ให้สามารถ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน ท าให้การปฏิบัติงาน กองช่าง

ในการปฏบิติังาน ต่างๆมาใช้ในการปฏบิติั น ามาใชใ้นการปฏบิัติงานและ ส าเร็จรวดเร็ว เกดิความสะดวก

ราชการในแหล่งท่อง- ใหบ้ริการกบัผู้เข้ารับบริการ มปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและมี

เที่ยวที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ในแหล่งท่องเทีย่วที ่อบจ.สิงห์บุรี ไมน่อ้ยกว่า ประสิทธิภาพ

ดูแลรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบ ร้อยละ 80

 -  - ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๖,๖๕๐,๐๐๐ ๖,๖๕๐,๐๐๐  -  -  -

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

๓. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
   ๓.๒ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

 -101-
 -102-      รวม 6 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ ตามแนวพระราชด าริ เพื่อพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมสนบัสนนุการแกไ้ข ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการ ประชาชนมคีวาม  กองแผน ฯ

เศรษฐกจิพอเพียง กลุ่มเกษตรกรใหม้คีวาม ปญัหาความยากจนของ อย่างนอ้ยปลีะ เปน็อยูท่ี่ดี พอเพียง 

รู้ตามหลักแนวปรัชญา ประชาชน โดยใช้แนวทาง ๑ โครงการ ไมเ่ดือดร้อน

เศรษฐกจิพอเพยีง พระราชด าริ "เศรษฐกจิ
พอเพียง"และ "เศรษฐกจิชุมชนพึ่ง

ตนเอง"การแกป้ญัหาภยัแล้ง

โดยการส่งเสริมอาชีพอืน่

ทดแทนการท านา

2 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว เพื่อเปน็ศูนย์การเรียนรู้ ด าเนนิการพัฒนา ปรับปรุง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มแีหล่งเรียนรู้ นกัเรียน ประชาชน  กองแผน ฯ

พระราชด าริเศรษฐกจิ ของเยาวชนและประชา- พืน้ทีเ่พือ่ให้เป็นศูนยเ์สริมสร้าง "เศรษฐกจิพอ และเกษตรกรสามารถ

พอเพียงในชุมชน ชนในชุมชนตามหลัก ความรู้ตามแนวทางพระราชด าริ เพียง"ทีเ่หมาะสม น าความรู้ "เศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอ- เศรษฐกจิพอเพียง กับชาวสิงห์บุรี พอเพียง"มาใช้ในชีวติ

เพียงตามรอยพ่อ คิดเป็นร้อยละ๗๐ ประจ าวันได้อย่างมี

ทีไ่ด้รับประโยชน์ ความสุข

โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
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   ๔.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔. ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ

วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาเศรษฐกจิ

ที่



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อจัดฝึกอบรมสัมมนา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ สามารถขจัดความ ส านกัปลัดฯ

กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่- และศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สิงหบ์รีุด าเนนิการเอง หรือ ๑ คร้ัง ยากจนของประชาชน

บา้น หรือ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ/ สร้างความเข้มแข็ง

และกลุ่มแมบ่า้นในการ เอกชน หรือหนว่ยงานอืน่ๆ ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ

เปดิโอกาสใหก้ลุ่มต่างๆ โดยการจัดฝึกอบรมและศึกษา ยิง่ขึน้

ได้มกีารเพิ่มทักษะ เพิ่ม ดูงานจากสถานทีจ่ริง รายละเอียด

ความรู้ ได้รับประสบการณ์ ตามที ่อบจ.สิงห์บุรี ก าหนด

ใหม่ๆ  ในการน ามา

ประยุกต์ใช้กบักลุ่มของ

ตนเอง ท าใหเ้กดิผลลัพธ์

เปน็รูปธรรมและได้

ประโยชน์สูงสุดอยา่งแท้จริง 

โดยจัดท าเปน็รูปแบบ

ของการอบรมสัมมนา

ศึกษาดูงานสถานที่จริง

 -  - ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -

(ผลผลิตของโครงการ)

๔. ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)

   ๔.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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    รวม 3 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ พัฒนาซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมบ ารุงรักษาทางที่ได้รับ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการไม่ ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ทางที่ได้รับการถ่ายโอน เดือดร้อนของประชาชน การถ่ายโอนจาก สนง.ทาง นอ้ยกว่า ๑๐ ความสะดวกใน กองช่าง

และสายทางที่อยูใ่น ในการคมนาคมขนส่ง หลวงชนบท หรือ สนง.รพช. สายทาง การคมนาคม

ความรับผิดชอบของ ส่วนราชการอืน่ๆ รวมถึงเส้น

อบจ.สิงหบ์รีุ ทางหลักอืน่ ๆ ตามภารกจิ 

หนา้ที่ความรับผิดชอบที่จ าเปน็

เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อน

ของประชาชน (เปน็ค่าบ ารุง

ปกติค่าบ ารุงตามระยะเวลา 

และค่าบ ารุงพิเศษ)

2 โครงการหลังฝนถนนเรียบ เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมปรับปรุงถนนในเขตอ าเภอ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการไม่ สามารถแก้ไขปัญหา กองแผน ฯ

เดือดร้อนของประชาชน ต่างๆของจังหวัดสิงหบ์รีุใน น้อยกวา่๑๐แห่งความเดือดร้อนของ กองช่าง

ในการคมนาคมและ ภาพรวมทั้งจังหวัด โดยใช้ เกษตรกร และ

การขนส่ง เคร่ืองจกัรกลของอบจ.สิงห์บุรี ประชาชนทั่วไป

ด าเนนิการ รวมทั้งน้ ามนั ในการสัญจรไป-มา 

เชือ้เพลิง ลูกรัง หนิคลุก และ สะดวกและมี

วัสดุอืน่ๆ ประสิทธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๓ ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการไม่ ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

เส้นทางคมนาคม และเพียงพอกบัความ ซ่อมแซม ถนนผิวจราจรคสล./ นอ้ยกว่า ๑ ความสะดวกใน กองช่าง

ต้องการของประชาชน ลาดยาง/ลูกรัง/ดิน ซ่ึงมลัีกษณะ สายทาง การคมนาคม

เชือ่มต่อเส้นทางสายหลัก และ

เส้นทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว

ตามความพร้อมของพื้นที่และ

ภารกจิที่ได้รับมอบหมาย หรือ

ถ่ายโอน โดยต้องอยูใ่นอ านาจ

หนา้ที่ตามกฎหมาย และ

ประกาศคณะกรรมการการ

กระจายอ านาจฯก าหนด 

รวมทั้งกรอบการประสานแผน

พัฒนาของ อปท.ในเขต

จงัหวัดสิงห์บุรี

4 กอ่สร้าง/ปรับปรุง เพือ่ให้มีสะพานมาตรฐาน กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการไม่ ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ซ่อมแซมสะพาน คสล./ ในการคมนาคมขนส่ง สะพานคสล./สะพานเหล็กข้ามแม่น้ า นอ้ยกว่า ๑ ความสะดวกใน กองช่าง

สะพานเหล็ก ของประชาชน ล าคลองในเขตอ าเภอต่างๆ ของ แหง่ การคมนาคม

จังหวัดสิงหบ์รีุ ตามอ านาจหนา้ที่

ของ อบจ. ตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจ
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(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการที่

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๕ ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกส์  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต เดือดร้อนของประชาชน ม.๕ บริเวณซอยหว้ยจระเข้ ความสะดวกใน กองช่าง

บริเวณซอยหว้ยจระเข้ ด้านคมนาคมขนส่ง ต.ต้นโพธิ์  อ.เมอืงสิงหบ์รีุ การคมนาคม ขอประสานโดย

ม.5 ต.ต้นโพธิ์ กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,140 เมตร อบต.ต้นโพธิ์

รายละเอียดตามแบบแปลน 

อบจ.สห.ก าหนด ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

๖ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อแกไ้ขปญัหาความ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกส์  -  -  - ๑,๕๙๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม.๕ บ้านดงมะขามเทศ เดือดร้อนของประชาชน ม.๕ บา้นดงมะขามเทศ ความสะดวกใน ขอประสานโดย

สายทางเข้าหลังวัดยวด ด้านคมนาคมขนส่ง สายทางเข้าหลังวัดยวด การคมนาคม อบต.ต้นโพธิ์

ต.ต้นโพธิ์ ต.ต้นโพธิ ์อ.เมืองฯ รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

7 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๖  -  - ๒,๘๑๑,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ม.6 ต.โพกรวม เดือดร้อนของประชาชน ต.โพกรวม อ.เมอืงฯ สายคลอง ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง ทิ้งน้ าโรงงานกระดาษ ถ.บา้น การคมนาคม ขอประสานโดย

ไร่กล้วย ถึงเขตติดต่อ ต.บางมัญ อบต.โพกรวม

อ.เมอืงฯ กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑,๒๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
รายละเอยีดตามแบบแปลน
อบจ.สห.ก าหนด
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๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๘ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. สายคลอง  -  -  - ๗,๕๙๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

สายคลองทิ้งน้ า เดือดร้อนของประชาชน ทิ้งน้ า (หลังวัดโคก) ม.๕ ความสะดวกใน กองช่าง

(หลังวัดโคก) ม.๕ ด้านคมนาคมขนส่ง ต.บางมญั ถึง ม.๓,๔ ต.โพกรวม การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.บางมญั ถึง ม.๓,๔ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ  ติดต่อ ม.๑๐ อบต.บางมัญ

ต.โพกรวม ติดต่อ ม.10 ต.น้ าตาล อ.อนิทร์บรีุ กว้าง

ต.น้ าตาล ๖ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

9 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  -  -  - ๓,๗๔๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ลาดยาง สาย สห.ถ. เดือดร้อนของประชาชน สาย สห.ถ. ๓๓๐๐๕ ม.๓-๔ ความสะดวกใน กองช่าง

33005 ม.3-4 ด้านคมนาคมขนส่ง ต.มว่งหมู ่อ.เมอืงสิงหบ์รีุ การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.ม่วงหมู่ กวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร อบต.ม่วงหมู่

รายละเอยีดตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด
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๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑๐ ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  -  -  - ๑,๐๒๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ลาดยาง สาย สห.ถ. เดือดร้อนของประชาชน สาย สห.ถ. ๓๓๐๐๑ ม.๔ ความสะดวกใน กองช่าง

33001  ม.4 ด้านคมนาคมขนส่ง จากบริเวณประตูระบายน้ า การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.ม่วงหมู่ ถึงซอยบางเด่ือร่วมใจ อบต.ม่วงหมู่

ต.มว่งหมู ่อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

กวา้ง ๔-๖ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด

11 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. เชือ่ม  -  -  -  - ๒,๗๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

เชือ่มต้ังแต่ถนนเลียบ เดือดร้อนของประชาชน ต้ังแต่ถนนเลียบคลองชล- ความสะดวกใน กองช่าง

คลองชลประทาน ม.5 ด้านคมนาคมขนส่ง ประทาน) ม.๕ ต.โพสังโฆ การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน กว้าง อบต.โพสังโฆ

๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด
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๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑๒ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๗,๘  -  -  - ๑,๐๐๘,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ม.7,8 ต.โพสังโฆ เดือดร้อนของประชาชน ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอยีด อบต.โพสังโฆ

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

๑๓ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๙  -  -  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ม.9 ต.โพสังโฆ เดือดร้อนของประชาชน ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด อบต.โพสังโฆ

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

14 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๑-๕  -  -  - ๕,๒๐๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ม.1-5 ต.โพทะเล เดือดร้อนของประชาชน (เส้นทางเข้าเส้นบอ่ทราย) ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน การคมนาคม ขอประสานโดย

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร อบต.โพทะเล

รายละเอยีดตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด
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   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑๕ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๘  -  -  - ๑,๔๓๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ม.8 ต.โพทะเล เดือดร้อนของประชาชน ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง ถึงเขตติดต่อ ต.บา้นจ่า การคมนาคม ขอประสานโดย

อ.บางระจัน กวา้ง ๔ เมตร อบต.โพทะเล

ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด

16 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๒  -  -  - ๔,๖๐๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

เดือดร้อนของประชาชน ข้างสวนสาธารณะเฉลิมพระ- ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง เกยีรติ เชือ่มต่อ ม.๓ ต.โพทะเล การคมนาคม ขอประสานโดย

อ.ค่ายบางระจัน กวา้ง ๔ เมตร อบต.โพทะเล

ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

17 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๒  -  -  -  - ๒,๗๖๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

ม.2 ต.โพทะเล เดือดร้อนของประชาชน ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.โพทะเล

อบจ.สห.ก าหนด

(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
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   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑๘ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล.สายเลียบ  -  - ๑,๓๕๒,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

สายเลียบล าพระยาพาย เดือดร้อนของประชาชน ล าพระยาพายเรือแปลง ๓ ความสะดวกใน กองช่าง

เรือแปลง 3 หมู ่8 ด้านคมนาคมขนส่ง ม.๘ ต.โพธิ์ชัย อ.อนิทร์บรีุ การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.โพธิ์ชัย กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง 490 เมตร อบต.โพธิช์ัย

รายละเอยีดตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด

๑๙ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. สายคัน-  -  -  - ๒,๙๗๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

สายคลองธรรมชาติ เดือดร้อนของประชาชน คลองธรรมชาติ ม.๘ ต.ห้วยชัน ความสะดวกใน กองช่าง

หมู ่8 ต.หว้ยชัน ด้านคมนาคมขนส่ง อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

ยาว 1,350 เมตร รายละเอียด อบต.ห้วยชัน

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

20 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ  -  -  -  - ๑,๑๓๖,๘๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

บริเวณรอบหนองระหาน เดือดร้อนของประชาชน รอบหนองระหานระหวา่ง ม.๘- ความสะดวกใน กองช่าง

ระหว่าง ม.8-9 ด้านคมนาคมขนส่ง ม.๙ ต.ทองเอน อ.อนิทร์บรีุ การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.ทองเอน กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร อบต.ทองเอน

หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
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   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๒๑ ซ่อมแซม/เสริมผิวทาง เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมแซม/เสริมผิวทางแอส-  -  -  - ๔,๓๕๖,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต เดือดร้อนของประชาชน ฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายหนอง- ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง สุม-ตาลตาแกว้ (สห ๒๐๒๘) การคมนาคม ขอประสานโดย

ม.๙ ต.หว้ยชัน อ.อนิทร์บรีุ อบต.ห้วยชัน

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

๒๒ ปรับปรุงถนน เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงถนนลงแอสฟัลท์ติกส์  -  -  - ๓,๙๖๘,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผน ฯ

เดือดร้อนของประชาชน คอนกรีตทับหนา้ ม.๑ ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง จากเขต อบต.อินทร์บุรีด้านใต้ การคมนาคม ขอประสานโดย

(วัดโบสถ์) ถึง ม.๒ ติดเขต อบต.อินทร์บุรี

ทต.อนิทร์บรีุใต้สะพาน

ต.อนิทร์บรีุ อ.อนิทร์บรีุ

กวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
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   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๒๓ ซ่อมแซมถนนคสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  -  - ๕,๓๕๖,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

โดยปผิูวแอสฟัลท์ติก เดือดร้อนของประชาชน กว้าง ๔ ม.ยาว ๔,๖๗๐ ม. ความสะดวกใน กองช่าง

คอนกรีตทับหนา้ถนน ด้านคมนาคมขนส่ง  หนา ๐.๐๕ ม. หรือมพีื้นที่ การคมนาคม ขอประสานโดย

คสล.สายกลางหมูบ่า้น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.วหิารขาว

๕ หมู ่ต้ังแต่หมูท่ี่ ๑-๔ ไมน่อ้ยกว่า 18,680 ตร.ม.
ต.วิหารขาว

๒๔ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4  -  - ๑,๖๒๖,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

(จากบา้นร้านค้า เดือดร้อนของประชาชน เมตร ยาว 800 เมตร หนา ความสะดวกใน กองช่าง

นางรัตนา สมทอง ถึง ด้านคมนาคมขนส่ง 0.15 เมตร หมูท่ี่ 12 ต.โพสังโฆ การคมนาคม ขอประสานโดย

บา้นนางละเอยีด อ.ค่ายบางระจัน รายละเอยีด อบต.โพสังโฆ

พิพิธภณัฑ์ ม.หมู ่๑๒ ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด
ต.โพสังโฆ

๒๕ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 3  -  - ๑,๘๘๗,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หมู ่๓ ต.โพสังโฆ เดือดร้อนของประชาชน ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 470 การคมนาคม ขอประสานโดย

เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ทต.โพสังโฆ

2,๘๘๐ ตร.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
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   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๒๖ ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย  -  - ๒,๒๗๕,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

สายคูณทอง หมู่ 4 เดือดร้อนของประชาชน ทองคูณ หมู ่4 ต.หว้ยชัน ความสะดวกใน กองช่าง

ต.หว้ยชัน ด้านคมนาคมขนส่ง อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

ยาว 1,320 เมตร รายละเอยีด อบต.ห้วยชัน

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

๒๗ กอ่สร้างปรับปรุงถนน เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างปรับปรุงถนนโพธิ์เงิน  -  - 2,700,000  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

โพธิ์เงิน เดือดร้อนของประชาชน ขยายผิวจราจร ใหม้คีวาม ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง กว้าง 4 - 4.50 เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

ยาวประมาณ 1,350 เมตร ทม.สิงห์บุรี

รายละเอียดตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด
๒๘ กอ่สร้างปรับปรุงและ เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างปรับปรุงและซ่อมแซม  -  - 1,350,000  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ซ่อมแซมถนน คสล.ซอย เดือดร้อนของประชาชน ถนน คสล.กว้างประมาณ ความสะดวกใน กองช่าง

หลังโรงแรมสมายเฮ้าส์ ด้านคมนาคมขนส่ง 4.00 เมตร ยาวประมาณ การคมนาคม ขอประสานโดย

570.00 เมตร รายละเอยีด ทม.สิงห์บุรี

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด
๒๙ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์- เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว  -  - 2,420,000  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เดือดร้อนของประชาชน 1,000 เมตร รายละเอยีด ความสะดวกใน กองช่าง

ต.บางมญั ด้านคมนาคมขนส่ง ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด การคมนาคม ขอประสานโดย

อบต.บางมัญ
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   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
30 กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน คสล.  -  - 1,500,000  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

คสล./ลาดยาง สายขนาน เดือดร้อนของประชาชน /ลาดยางสายขนานถนนสาย ความสะดวกใน กองช่าง

ถนนสายเอเซีย 32 ด้านคมนาคมขนส่ง เอเซีย 32 จากทางลอดใต้ การคมนาคม ขอประสานโดย

จากทางลอดใต้สะพาน สะพาน หมูท่ี่ 3 ถึงเขตติดต่อ อบต.โพกรวม

หมูท่ี่ 3 ถึง เขตติดต่อ ต าบลน้ าตาล ขนาดกว้าง 4 

ต.น้ าตาล ต.โพกรวม  เมตร ยาว 620 เมตร
อ าเภอเมอืง รายละเอยีดตามแบบแปลน 

อบจ.สห.ก าหนด
๓๑ ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง  -  - 2,420,000  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน เดือดร้อนของประชาชน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ความสะดวกใน กองช่าง

กรีต สายคันคลอง 3 ด้านคมนาคมขนส่ง คันคลอง 3 ซ้าย เร่ิมจากสะพาน การคมนาคม ขอประสานโดย

ซ้าย เร่ิมจากสะพานวัด วัดธรรมสังเวช(วัดตากแดด) อบต.หัวไผ่

ธรรมสังเวช(วัดตากแดด) หมู่.8 ถึงสุดเขต หมู ่11

หมู่.8 ถึงสุดเขต หมู่ 11 ต.หวัไผ่ อ.เมอืงฯ กว้าง 6 เมตร
ต.หวัไผ่ ยาว 1,000 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
32 กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้มีถนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.(สายคัน  -  - ๑,๑๙๕,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

(สายคันคลองธรรมชาติ และเพียงพอกับความ คลองธรรมชาติยางต้นเดียว ความสะดวกใน กองช่าง

ยางต้นเดียว)  หมู่2- ต้องการของประชาชน หมูท่ี่ 2-หมูท่ี่ 3 ต.โพทะเล การคมนาคม ขอประสานโดย

หมู ่๓ ต.โพทะเล กว้าง ๔ ม. ยาว 5๐๐ ม. อบต.โพทะเล

รายละเอยีดตามแบบแปลน
อบจ.สห. ก าหนด

33 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 4  -  -  -  - ๑,๔๐๓,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หมู ่๔ ต.โพทะเล เดือดร้อนของประชาชน จุดบา้นนางเอีย้ง แต่งตัว ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง ถึงนาบา้นนางฉลวย สารมาท การคมนาคม ขอประสานโดย

กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๐ ม. อบต.โพทะเล
หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด
34 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

(จากถนนคสล.เดิม หมูท่ี่ 9 มถีนน ยาว ๑,0๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความสะดวกใน กองช่าง

หมู ่๙ ถึงจรดแปลงนา ส าหรับการคมนาคม รายละเอยีดตามแบบแปลน การคมนาคม ขอประสานโดย

นางศรีชล บญุจันทร์) สะดวกรวดเร็ว อบจ.สห. ก าหนด อบต.โพสังโฆ

หมู ่๙ ต.โพสังโฆ
อ.ค่ายบางระจัน

ที่ ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
35 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม  -  -  - ๓,๒๐๐,๐๐๐  - สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ข้ามคลองชลประทาน ฐาน และเพียงพอกบั คลองชลประทาน 1 ซ้าย ความสะดวกใน กองช่าง

1 ซ้าย ๑ ขวา ชันสูตร ความต้องการของ 1 ขวา ชันสูตร หมู ่11 การคมนาคม ขอประสานโดย

หมู ่๑๑ ต.โพสังโฆ ประชาชน ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน อบต.โพสังโฆ

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ของท้องถิน่ (ท.3-04)

36 เสริมผิวจราจรพารา เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 ม.  -  -  - 8,000,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม เดือดร้อนของประชาชน ยาว 2,000 ม. หนาเฉล่ีย ความสะดวกใน กองช่าง

วางท่อระบายน้ าสาย ด้านคมนาคมขนส่ง 0.05 ม รายละเอยีดตามแบบแปลน การคมนาคม ขอประสานโดย

ผ่านหนา้วัดแคเทพนมิติ อบจ.สห. ก าหนด อบต.จักรสีห์

ม.6 ต.จักรสีห์
37 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย  -  -  - 2,000,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ลาดยาง หมูท่ี่ 5 เดือดร้อนของประชาชน สห.ถ.33005 จากบริเวณ ความสะดวกใน กองช่าง

ต.ม่วงหมู่ ด้านคมนาคมขนส่ง เขตติดต่อหมู ่4 ถึงบริเวณ การคมนาคม ขอประสานโดย

ปากแมน่้ าลพบรีุ ผิวจราจร อบต.ม่วงหมู่

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,090 เมตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
38 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. คันถนน  -  -  -  - 2,000,000 ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

คันถนนรอบหว้ยชัน เดือดร้อนของประชาชน รอบหว้ยชัน หมู ่2 ต.ต้นโพธิ์ ความสะดวกใน กองช่าง

หมูท่ี่ 2 ต.ต้นโพธิ์ ด้านคมนาคมขนส่ง อ.เมอืงฯ  กว้าง 4 เมตร  ยาว การคมนาคม ขอประสานโดย

819 เมตร รายละเอยีดตาม อบต.ต้นโพธิ์

แบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด
39 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมแซมถนนลาดยางกอ่น  -  -  -  - 1,540,000 ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ก่อนถึงทางลอดใต้สะพาน เดือดร้อนของประชาชน ถึงทางลอดใต้สะพาน(บริเวณ ความสะดวกใน กองช่าง

(บริเวณทางโค้ง) หมู ่3 ด้านคมนาคมขนส่ง ทางโค้ง) หมูท่ี่ 3 ต.โพกรวม การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.โพกรวม อ.เมือง อ.เมอืงฯ  กว้าง 4 เมตร ระยะ อบต.โพกรวม

ทางยาว 260 เมตร รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด
40 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส  -  -  - 8,525,840  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดือดร้อนของประชาชน ฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลอง ความสะดวกใน กองช่าง

สายคันคลอง 3 ซ้าย ด้านคมนาคมขนส่ง 3 ซ้าย ฝ่ังขวา ม.7,8,10 และ การคมนาคม ขอประสานโดย

ฝ่ังขวา หมู่ที่ 7, 8, 10 11 ต.หัวไผ่ อ.เมืองฯ แยกวัด อบต.หัวไผ่

และ11 ต.หวัไผ่ แยก ตะโหนดถึงเขตติดต่อ ต.ง้ิวราย

วัดตะโหนด ถึงเขต อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 6 เมตร
ติดต่อ ต.ง้ิวราย อ.อนิทร์บรีุ ยาว 4,620 เมตร รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
41 ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  -  -  - 2,000,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เดือดร้อนของประชาชน 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ความสะดวกใน กองช่าง

หมูท่ี่ 1 ต.บางกระบอื ด้านคมนาคมขนส่ง รายละเอยีดตามแบบแปลน การคมนาคม ขอประสานโดย

อบจ.สห. ก าหนด อบต.บางกระบอื

42 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพาน คสล. ทางเข้า  -  -  - 1,200,000  - สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ทางเข้าหนองสาหร่าย ฐาน และเพียงพอกบั หนองสาหร่าย ม.5 ต.บางกระบือ ความสะดวกใน กองช่าง

หมู่ 5 ต.บางกระบือ ความต้องการของ อ.เมอืงฯ กว้าง 7 เมตร ยาว การคมนาคม ขอประสานโดย

ประชาชน 16 เมตร  รายละเอยีดตาม อบต.บางกระบอื

แบบมาตรฐานของท้องถิน่

(ท.3-04)
43 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.  -  -  -  - 1,200,000 ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

3 (หนา้บา้นนางเลียง เดือดร้อนของประชาชน หนา 0.15 ม. รายละเอยีด ความสะดวกใน กองช่าง

เชือ่มต่อหมู่ที่ 3 ซอย ด้านคมนาคมขนส่ง ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด การคมนาคม ขอประสานโดย

บา้นผญ.กหุลาบ) อบต.บางกระบอื

ต.บางกระบอื

44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  -  -  - 1,900,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

สายรอบแหล่งน้ า โดย เดือดร้อนของประชาชน 1,228 ม. หนา 0.15 ม. ความสะดวกใน กองช่าง

เสริมผิวทางพาราแอลฟัลท์ ด้านคมนาคมขนส่ง รายละเอยีดตามแบบแปลน การคมนาคม ขอประสานโดย

คอนกรีต หมูท่ี่ 2 ต.จักรสีห์ อบจ.สห. ก าหนด อบต.จักรสีห์

(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
45 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม  -  -  -  - 3,200,000 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ข้ามคลองชลประทาน ฐาน และเพียงพอกบั คลองชลประทาน ม.9 บา้นย่าน ความสะดวกใน กองช่าง

หมูท่ี่ 9 ต.ต้นโพธิ์ ความต้องการของ ไมร้วก ต.ต้นโพธิ์ อ.เมอืง การคมนาคม ขอประสานโดย

ประชาชน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.ต้นโพธิ์

ของท้องถิน่ (ท.3-04)
46 กอ่สร้างถนน คสล.สาย เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล.สายหนอง  -  -  - 1,500,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หนองลาน เดือดร้อนของประชาชน ลาน หมูท่ี่ 3 ต.โพกรวม อ.เมอืงฯ ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 485 เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด อบต.โพกรวม
47 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.8  -  -  - 1,500,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หมูท่ี่ 8 จากจุดบริเวณ เดือดร้อนของประชาชน ต.ชีน้ าร้าย จากจุดบริเวณ ความสะดวกใน กองช่าง

คลองมหาราชถึงสาย ด้านคมนาคมขนส่ง คลองมหาราชถึงสายเอเชีย การคมนาคม ขอประสานโดย

เอเชีย กวา้ง 4 เมตร ยาว 650 เมตร อบต.ชีน้ าร้าย

รายละเอยีดตามแบบแปลน

อบจ.สห. ก าหนด
48 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพาน คสล. หมู่5  -  -  - 2,500,000  - สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หมูท่ี่ 5 ต.ท่างาม ฐาน และเพียงพอกบั ต.ท่างาม รายละเอยีดตามแบบ ความสะดวกใน กองช่าง

ความต้องการของ มาตรฐานของท้องถิน่ (ท.3-04) การคมนาคม ขอประสานโดย

ประชาชน อบต.ท่างาม

(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 -121-



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
49 ก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้สีะพานมาตร- ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณ  -  -  -  - 1,800,000 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

บริเวณคลองชลประทาน ฐาน และเพียงพอกบั คลองชลประทาน 3 ซ้าย ความสะดวกใน กองช่าง

3 ซ้าย หนา้บา้น ความต้องการของ หนา้บา้นนายสวัสด์ิ ชัยประภา การคมนาคม ขอประสานโดย

บ้านนายสวสัด์ิ ชัยประภา ประชาชน หมูท่ี ่8,9  ต.ทองเอน อ.อินทร์ฯ อบต.ทองเอน

หมูท่ี ่8,9  ต.ทองเอน กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

ของท้องถิน่ (ท.3-04)
50 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล.บา้นเชียง  -  -  -  - 812,000 ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

บา้นเชียงราก ม.6,15 เดือดร้อนของประชาชน ราก ม.6,15 ต.ทองเอน ความสะดวกใน กองช่าง

ต.ทองเอน ด้านคมนาคมขนส่ง อ.อนิทร์บรีุ  กว้าง 4 เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

ยาว 350 เมตร รายละเอียด อบต.ทองเอน

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

51 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพาน คสล.บา้นมา้  -  -  -  - 2,400,000 สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

บา้นม้า หมูท่ี่ 7 ฐาน และเพียงพอกบั หมูท่ี่ 7 ต.ประศุก อ.อนิทร์ฯ ความสะดวกใน กองช่าง

ต.ประศุก ความต้องการของ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน การคมนาคม ขอประสานโดย

ประชาชน ของท้องถิน่ (ท.3-04) อบต.ประศุก

(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
52 ปรับปรุงถนนโดยใช้ เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงถนนโดยใช้แอส  -  -  - 3,780,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

แอลฟัล์ทติก หมู่ 11 เดือดร้อนของประชาชน ฟัลท์ติก หมู ่11 จากประตู ความสะดวกใน กองช่าง

ต.ประศุก ถึงเขตติดต่อ ด้านคมนาคมขนส่ง ระบายน้ าถึงเขตติดต่อ การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.อนิทร์ฯ ฝ่ังซ้าย ต.อนิทร์บรีุ ฝ่ังซ้าย อบต.ประศุก

รายละเอยีดตามแบบแปลน
อบจ.สห. ก าหนด

53 ซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ติก เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  -  - 1,708,000  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หมูท่ี่ 10 บา้นไผ่ขวาง เดือดร้อนของประชาชน หมูท่ี่ 10 บา้นไผ่ขวาง ถึง ความสะดวกใน กองช่าง

ถึงมะขามโพรง ด้านคมนาคมขนส่ง มะขามโพรง ต.ประศุก การคมนาคม ขอประสานโดย

ต.ประศุก อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร อบต.ประศุก
ยาว 1,020 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

54 ก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. สายยทุธ-  -  -  -  - 3,858,000 ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ยทุธศาสตร์ฝ่ังตะวนัตก เดือดร้อนของประชาชน ศาสตร์ฝ่ังตะวนัตกสายเอเชีย ความสะดวกใน กองช่าง

สายเอเชีย ต.ชีน้ าร้าย ด้านคมนาคมขนส่ง ต.ชีน้ าร้าย อ.อินทร์บุรี กวา้ง การคมนาคม ขอประสานโดย

4 เมตร ยาว 1,850 เมตร อบต.ชีน้ าร้าย

รายละเอยีดตามแบบแปลน
อบจ.สห. ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
55 ปรับปรุงผิวการจราจร เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงผิวจราจรถนน  -  - ๑,๖๖๒,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ถนนลาดยาง หมู ่13 เดือดร้อนของประชาชน ลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว ความสะดวกใน กองช่าง

ต.ไม้ดัด สายบา้นตลาด ด้านคมนาคมขนส่ง 650 ม. รายละเอยีดตามแบบแปลน การคมนาคม ขอประสานโดย

โพธิ์ ถึงบา้นแหลมนก อบจ.สห.ก าหนด อบต.ไม้ดัด

กระทุง สห. 4013
(ต่อจากเดิม)

56 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์- เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์  -  -  - 5,500,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ติกส์คอนกรีต เดือดร้อนของประชาชน คอนกรีตสายพักทัน-ไร่เจ๊ก ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง รายละเอยีดตามแบบแปลน การคมนาคม ขอประสานโดย

อบจ.สห.ก าหนด อบต.พักทัน
57 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ถนน คสล.บริเวณแหล่งน้ า  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หมู ่๖ ต.บา้นจ่า เดือดร้อนของประชาชน ธรรมชาติ ถนนคันบงึ ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง หว้ยขนาน จากบา้นนายสุทิน การคมนาคม ขอประสานโดย

แย้มจ ารัส ถึงสุดทางของคันบงึ อบต.บ้านจ่า

นานายวสันต์ แพรวัฒนสุข
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000

เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอยีดตามแบบแปลน
อบจ.สห.ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
58 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. จาก  -  -  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

จากสะพานบา้น เดือดร้อนของประชาชน สะพานบา้นนางอนรัุกษ ์สุรเณร ความสะดวกใน กองช่าง

นางอนรัุกษ ์สุรเณร ด้านคมนาคมขนส่ง หมู ่๖ ต.โพชนไก ่ถึงถนนลาดยาง การคมนาคม ขอประสานโดย

หมู ่๖ ต.โพชนไก ่ถึง แยกวดัน้ าผ้ึง-ทับยา หมู ่5 อบต.แม่ลา

ถนนลาดยางแยกวัด ต.โพชนไก ่ระยะทาง 1,500 เมตร
น้ าผ้ึง-ทับยา หมู ่5 รายละเอยีดตามแบบแปลน

ต.โพชนไก ่ อบจ.สห.ก าหนด

59 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนนลาดยางทับถนน  -  -  -  - ๑,๖๐๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ทับถนน คสล. หมู่ 5 เดือดร้อนของประชาชน คสล. หมู ่5 จากบา้นนายบญุธรรม ความสะดวกใน กองช่าง

จากบา้นนายบญุธรรม ด้านคมนาคมขนส่ง ยิม้จันทร์ ถึงวดัเชิงหวาย การคมนาคม ขอประสานโดย

ยิม้จันทร์ ถึงวดัเชิงหวาย ระยะทาง 800 เมตร อบต.พักทัน

รายละเอยีดตามแบบแปลน
อบจ.สห.ก าหนด

60 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น  -  - ๑,๘๕๘,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

จากบา้นนางละม่อม เดือดร้อนของประชาชน นางละมอ่ม พ็ชรักษ ์ถึงบางสามพุ่ม ความสะดวกใน กองช่าง

เพ็ชรักษ์ ถงึบางสามพุ่ม ด้านคมนาคมขนส่ง ม.4 ต.พักทัน ระยะทาง 700 เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

ม.4 ต.พักทัน รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.พักทัน

อบจ.สห.ก าหนด

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

 -125-



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
61 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ถนนลาดยางบริเวณข้างวัด  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หมู ่๑ ต.บา้นจ่า เดือดร้อนของประชาชน หนองโขลง ม.1  ต.บา้นจ่า ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง กว้าง 6เมตร ยาว 500 เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

หนา 0.05 เมตร รายละเอยีด อบต.บ้านจ่า

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

62 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพาน คสล. ม.11  -  -  -  - ๒,๔๐๐,๐๐๐ สะพาน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

หมู ่๑๑ ต.โพชนไก ่ ฐาน และเพียงพอกบั ต.โพชนไก ่เชือ่มต่อ ม.5 ต.แมล่า ความสะดวกใน กองช่าง

เชือ่มต่อหมู่ 5 ต.แมล่า ความต้องการของ กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร การคมนาคม ขอประสานโดย

รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.แม่ลา

ของท้องถิน่ (ท.3-04)
63 ซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ซ่อมแซมถนน คสล.ซอยบา้น  -  -  - 3,600,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองแผนฯ

ซอยบา้นคูพัฒนา ม.1 เดือดร้อนของประชาชน คูพัฒนา ม.1 ต.พักทัน ระยะ ความสะดวกใน กองช่าง

ด้านคมนาคมขนส่ง ทาง 1.5 กม. รายละเอยีด การคมนาคม ขอประสานโดย

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด อบต.พักทัน
64 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  -  - ๒,๓๐๕,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้มี กองแผนฯ

ลาดยางทางเข้าหนอง เดือดร้อนของประชาชน กว้าง ๔ เมตร ยาว 1,034 เมตร ความสะดวกใน กองช่าง

สาหร่าย ม.4 ต.หวัปา่ ด้านคมนาคมขนส่ง รายละเอยีดตามแบบแปลน การคมนาคม ขอประสานโดย

อบจ.สห. ก าหนด อบต.โรงช้าง

 -  - 40,000,000 40,000,000 83,269,000 132,033,840 73,809,800  -  -  -

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

       รวม  64 โครงการ

 -126-

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ กอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างระบบประปาตาม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชนได้มี กองแผนฯ

น ้าส้าหรับบริโภคอปุโภค แบบมาตรฐานที่กระทรวง ประชาชนใน น ้าเพื่อใช้อปุโภค กองช่าง

อย่างเพียงพอและทั่วถึง มหาดไทยก้าหนดและเปน็ไป พื นที่ได้รับ บริโภคอย่างทั่วถึง

ตามอ้านาจหนา้ที่ โดยด้าเนนิ ประโยชนจ์าก

การในจุดที่มคีวามจ้าเปน็ โครงการ

และเหมาะสม

2 ติดตั งระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออ้านวยความสะดวก ด้าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบั ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ใหก้บัประชาชน และ ส่วนราชการอืน่ หรือ หน่วยงาน ๕๐ ได้รับประ- ความสะดวกปอ้ง กองแผนฯ

เกดิความปลอดภยั ท้องถิน่อืน่ในพื นที่ด้าเนนิงาน โยชนจ์าก กนัอบุติัเหตุและ

เกีย่วกบัการติดตั งระบบไฟฟ้า โครงการ พวกมจิฉาชีพ

แสงสว่างในพื นที่สาธารณะ 

แหล่งท่องเที่ยว จุดเส่ียงภยั

และอืน่ๆ ตามอ้านาจหนา้ที่
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

ที่ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๓ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออ้านวยความสะดวก ด้าเนนิการติดตั งไฟฟ้าส่อง  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณสายทางที่ได้รับ ใหก้บัประชาชน และ สว่างบริเวณจุดเส่ียงภยั ๕๐ ได้รับประ- ความสะดวกปอ้ง กองแผนฯ

การถ่ายโอนและสายทาง เกดิความปลอดภยั บนสายทางที่ได้รับการถ่าย โยชนจ์าก กนัอบุติัเหตุและ

ในความรับผิดชอบของ โอนและสายทางที่อยูใ่นความ โครงการ พวกมจิฉาชีพ

อบจ.สิงหบ์รีุ รับผิดชอบของ อบจ.สิงหบ์รีุ

ตามอ้านาจหนา้ที่

 -  - 4,000,000 4,000,000 6,500,000 5,000,000 5,000,000  -  -  -
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๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
   ๕.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 -128-

       รวม   3 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ จัดหาวัสดุอปุกรณ์เพื่อ เพื่อเตรียมความพร้อม จัดหาวสัดุอุปกรณ์เกีย่วกับการ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน การปฏิบัติงานเป็นไป กองช่าง

การช่วยเหลือและป้องกัน ในการป้องกันและบรรเทา ช่วยเหลือและปอ้งกนับรรเทา ส าเร็จรวดเร็ว อยา่งมีประสิทธภิาพ

บรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยั สาธารณภัย เช่น วสัดุวทิยาศาสตร์   มปีระสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

หรือการแพทย์ อปุกรณ์จราจร ไมน่อ้ยกว่า

แผงจราจร เส้ือสะท้อนแสง ไฟฉาย  ร้อยละ 80

ชุดปฏิบัติการ และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
2 จัดหาครุภณัฑ์เพื่อช่วย- เพือ่บ าบัดความเดือดร้อน ด าเนนิการจัดหาเคร่ืองมอื ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน สามารถใหค้วาม กองช่าง

เหลือ และป้องกันบรรเทา ของประชาชน เคร่ืองใช้และครุภณัฑ์ต่างๆ   ส าเร็จรวดเร็ว ช่วยเหลือผู้ประสบ-

สาธารณภยั เกีย่วกบัการด าเนนิงานด้าน มปีระสิทธิภาพ ภยัได้ทันท่วงที

การช่วยเหลือ และบรรเทา ไมน่อ้ยกว่า

สาธารณภัย เช่น เตียงเข็นคนไข้ ร้อยละ 80

และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

3 ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ ด าเนนิการในการซ่อมบ ารุง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน ท าให้การปฏิบัติงาน กองช่าง

เคร่ืองใช้เกีย่วกบัการ อย่างมปีระสิทธิภาพ รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เกีย่วกับ ส าเร็จรวดเร็ว มคีวามสะดวกและ

บรรเทาสาธารณภยั การบรรเทาสาธารณภัย ทีช่ ารุด มปีระสิทธิภาพ มปีระสิทธิภาพไม่

เสียหายให้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อม ไมน่อ้ยกว่าร้อยละเปน็อปุสรรคต่อการ

ใช้งานตลอดเวลา ๗๐ ปฏบิติังาน

โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

ที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตวัชีว้ัด (KPI)วัตถุประสงค์

งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

   ๕.๓ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๔ ช่วยเหลือผู้ประสบภยั เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ด าเนนิการหรือร่วมกบัส่วน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนทีป่ระสบภัยส านกัปลัดฯ

สาธารณะประจ าปี ความเดือดร้อนแก่ ราชการอืน่ อปท.อืน่ ในจังหวดั ผู้ประสบภยัได้ มขีวัญและก าลังใจ กองแผนฯ

ประชาชนผู้ประสบภยั สิงหบ์รีุ  จัดหาเคร่ืองอปุโภค รับการช่วยเหลือ ในการด ารงชีวติและ กองช่าง

บริโภค เคร่ืองยังชีพต่างๆ หรือ คลายความทุกข์ได้

อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นไปช่วยเหลือราษฎร 

ที่ประสบภยัสาธารณะต่างๆ 

เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

 -  - 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000  -  -  -

 -130-

ที่ โครงการ ตวัชีว้ัด (KPI)

       รวม   4 โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

   ๕.๓ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ เงินส ารองจ่าย เพื่อบรรเทาและแกไ้ข ใช้ในกรณีที่จ าเปน็ ซ่ึงไมม่ี ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ สามารถแก้ไขปัญหา  กองแผน ฯ

ปัญหาความเดือดร้อนของ งบประมาณต้ังไว้โดยเฉพาะ ของผู้ประสบภัย ความเดือดร้อน

ประชาชนในท้องถิน่ได้ หรือ ต้ังไว้ไมพ่อจ่าย หรือ ใช้ ได้รับการ บริหารงานของ 

อย่างรวดเร็ว และเพื่อ เกีย่วกบับรรเทาสาธารณภยัที่ ช่วยเหลือ อบจ.สห. ได้อย่าง

ความคล่องตัวในการ เกดิขึน้ทั่วไปที่ราษฎรส่วนใหญ่ รวดเร็ว และมี

บริหารงานของ อบจ.สห. เดือดร้อน ไม่ใช่เป็นการเฉพาะราย ประสิทธิภาพ

ใหม้ปีระสิทธิภาพ หรือใช้จ่ายในกรณีอืน่ๆ ที่ต้อง

รีบด าเนนิการเพื่อบ าบดัความ

เดือดร้อนของประชาชนโดย

ส่วนรวม หรือโครงการอืน่ใด

ที่ผู้บริหารท้องถิน่เหน็ว่า

เหมาะสมและจ าเปน็

 -  - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

    รวม  1 โครงการ
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๕. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

   ๕.4 แผนงาน  งบกลาง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ ขุดลอกคลองส่งน ้า/ เพือ่รักษาสภาพแวดล้อม ด้าเนนิการขุดลอก/ก้าจัดผัก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ด้าเนนิการไม่ น ้าไมเ่นา่เสีย กองช่าง

ขุดลอก/ก้าจัดผักตบชวา มิให้น ้าเน่าเสีย เกษตรกร ตบชวาล้าน ้าแม่ลาและล้าน ้าๆ น้อยกวา่ ๑ แห่ง ประชาชนมนี ้าใช้

แหล่งน ้าธรรมชาติ และ มนี ้าใช้ในการประกอบ สายส้าคัญอืน่ เพือ่รักษาสภาพ อย่างเพียงพอ

ล้าน ้าสายส้าคัญอืน่ ๆ อาชีพเกษตรกรรม แวดล้อม โดยใช้เคร่ืองจักรกล

ของ อบจ.ด้าเนินการ/จ้างเหมา

เอกชนด้าเนนิการตามความ

จ้าเปน็เร่งด่วนในภาพรวม

ของจังหวัด
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๑ แผนงาน  การเกษตร



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
2 อนุรักษ์ล้าแม่ลาตามวิถี ล้าแมล่ามสีภาพที่อดุม ด้าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบั 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ ๕๐ ของ เกดิแหล่งเรียนรู้ กองแผนฯ

ภมิูปญัญาพัฒนาสู่ สมบรูณ์ตามธรรมชาติ หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง หรือ ประชาชนใน ด้านปลาแมล่าที่

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง สนบัสนนุในการด้าเนนิการ พื นที่ได้รับ สมบูรณ์และประชาชน

ลุ่มน ้า จังหวัดสิงหบ์รีุ เรียนรู้ด้านทรัพยากร อนรัุกษล้์าแมล่าตามวิถี ประโยชน์ ในพื นที่มรีายได้

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภมูปิญัญาพัฒนาสู่แหล่ง เพิ่มขึ น

และสร้างรายได้แก่ชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มน ้า

จังหวัดสิงหบ์รีุ

 -  - ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๒,๔๕๐,๐๐๐  -  -  -    รวม  2 โครงการ
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๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๑ แผนงาน  การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ อนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากร เพื่อส่งเสริมใหยุ้วชน ด าเนินการจัดการฝึกอบรมสัมมนา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการปลีะ ท าให้ยวุชน เยาวชน ส านกัปลัดฯ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เยาวชน นกัเรียน และศึกษาดูงานเกีย่วกบัการ ๑ คร้ัง นกัเรียน นกัศึกษา 

นกัศึกษา ครู/อาจารย์ รักษาระบบนิเวศน์ การอนุรักษา ครู/อาจารย์ และผู้

และผู้ที่เกีย่วข้องได้รับ สภาพปา่ฯ แหล่งน้ า การปลูก ที่เกีย่วข้องรู้สึกหวง

การปลูกฝังการรักษา ทดแทน ตลอดจนการดูแลรักษา แหนทรัพยากร

ระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแบบยัง่ยนื เป็นต้น ธรรมชาติ ไมว่่าจะ

สภาพปา่ฯ แหล่งน้้า เปน็ทรัพยากรปา่ 

การปลูกปา่ทดแทน แหล่งน้ า เปน็ต้น

การริเร่ิมและสร้างสรรค์ 

จัดท้าสถานที่ท่องเที่ยว 

การดูแลทรัพยากร

ธรรมชาติแบบยัง่ยนื เป็นต้น
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๒ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
2 อนรัุกษพ์ัฒนาพันธุกรรม  เพื่ออนรัุกษท์รัพยากร ด้าเนนิการเองหรือร่วมกบั  - ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ของ  -ทรัพยากรสมุนไพร กองการศึกษาฯ

พืชและสวนสมุนไพร พืชสมนุไพรท้องถิน่ หน่วยงาน หรือ องค์กรทีเ่กีย่วข้อง สมุนไพรท้องถิน่ ท้องถิน่ไมสู่ญหาย

ท้องถิน่จังหวัดสิงหบ์รีุ  -เพื่อรวบรวมสมนุไพร ด าเนนิโครงการอนรัุกษพ์ัฒนา ได้รับการอนุรักษ์  -มแีหล่งรวบรวม

ท้องถิน่ พันธุกรรมพืชและสวนสมนุไพร และได้รับการ สมนุไพรท้องถิน่

 -เพื่อส่งเสริมการใช้ ท้องถิน่จังหวัดสิงหบ์รีุ ส่งเสริมให้ใช้ใน  -มแีหล่งเรียนรู้
สมุนไพรท้องถิน่ในการ การป้องกันและ สมนุไพรท้องถิน่
ปอ้งกนัรักษาโรค รักษาโรค  -มกีารส่งเสริม
 -เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ การใช้สมนุไพร

สมนุไพรท้องถิน่ ท้องถิน่ในการปอ้ง

 -เพื่อสร้างจิตส้านกึใน กนัรักษาโรค

การอนรัุกษห์วงแหน  -สมนุไพรท้องถิน่

และเหน็คุณค่าของ มมีลูค่ามากขึน้
สมนุไพรท้องถิน่
 -เพื่อเพิ่มมลูค่าของ
สมนุไพรท้องถิน่

 -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐  -  -  -
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(ผลผลิตของโครงการ)

   ๖.๒ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

      รวม  2 โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ โครงการการติดตาม เพื่อใหท้ราบความกา้ว ด าเนนิการโดยร่วมกบัส่วน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มกีจิกรรมการ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประเมินผลและปรับปรุง หนา้ของแผนงานและ ราชการที่เกีย่วข้องติดตาม พัฒนาด้านผัง ความสะดวกสบาย

ผังเมอืงรวมในจังหวัด โครงการที่ได้ก าหนดไว้ ประเมนิผลของโครงการจัดท า เมือง ๑ กิจกรรม และมีความพึงพอใจ

สิงหบ์รีุ ผังเมอืงรวมจังหวัดสิงหบ์รีุเพื่อ

ใหท้ราบถึงปญัหาอปุสรรค

ความกา้วหนา้และผลกระทบ

โดยรวมของโครงการ

2 ซ่อมแซมเขือ่น/พนังกัน้น้ า เพือ่บูรณะซ่อมแซมเขือ่น/ ด าเนนิการฟื้นฟู/ซ่อมแซม ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการไม่ บรรเทาความเดือด- กองแผน ฯ

ที่ได้รับความเสียหาย พนงักัน้น้ า แกไ้ขความ แนวเขือ่น หรือ พนงักัน้น้ าที่ น้อยกวา่ ๑ แห่ง ร้อนของประชาชน กองช่าง

จากน้ าท่วม เดือดร้อนของประชาชน ได้รับความเสียหายจากอทุกภยั ในบริเวณที่ได้รับ

บริเวณพื้นที่ริมแมน่้ าที่ได้รับ ผลกระทบ

ความเสียหายในจังหวัดสิงหบ์รีุ

 -  - 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000  -  -  -

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

     รวม  2 โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๓ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๑ จัดการขยะมูลฝอยและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบั ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ด าเนนิการไม่ ขยะมลูฝอยและ กองช่าง,

ส่ิงปฏกิลู ในการบริหารจัดการขยะ หนว่ยงานที่เกีย่วข้องในการ น้อยกวา่ ๑ คร้ัง ส่ิงปฏกิลูถูกก าจัด กองแผนฯ
มลูฝอยและส่ิงปฏกิลู บริหารจัดการขยะมลูฝอยและ อย่างถูกวิธี

ท าใหแ้กไ้ขปญัหาส่ิง- ส่ิงปฏกิลูในจังหวัดสิงหบ์รีุ

แวดล้อมซ่ึงเปน็ผลมา ตามนโยบายรัฐบาล หรือ

จากขยะมพีิษและส่ิง จังหวัด และต้องอยูใ่นอ านาจ

ปฏิกูลต่างๆตามนโยบาย หนา้ที่ที่กฎหมาย และประกาศ

และแผนแมบ่ทการ คณะกรรมการการกระจาย

บริหารจัดการขยะมูลฝอย อ านาจฯ ก าหนด

ของประเทศ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   ๖.๔ แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๒ การบริหารจัดการขยะ เพื่อใหม้กีารจัดการขยะ 1. เพื่อท าการขนย้ายขยะที่  -  - 5,000,000 5,000,000  - ได้ศูนยก์ าจัดขยะ 1. มีการจัดการ กองช่าง

มลูฝอยเทศบาลเมือง มลูฝอยถูกต้องตามหลัก ฝังกลบเต็มแล้วไปก าจัดในที่ มูลฝอยแบบครบ ขยะมูลฝอยถูกต้อง กองแผนฯ

สิงหบ์รีุ วิชาการและยัง่ยืน และ ที่ถูกสุขลักษณะ วงจรทีถู่ก ถูกต้องตามหลัก ประสานขอโดย

เพื่อใหม้กีารใช้เทคโน 2. เพื่อปรับปรุงบอ่ฝังกลบ สุขลักษณะและ วชิาการและยัง่ยนื ทม.สิงห์บุรี

โลยีที่เหมาะสมรวมถึง ใหถู้กสุขาภบิาล หลักสุขาภิบาล 2. มีการใช้เทคโนโลยี

การพิจารณาเทคโนโลยี 3. เพื่อปรับปรุงภมูทิัศนใ์หดู้ ทีเ่หมาะสมรวมถึง

ชัน้สูงในการจัดการ สวยงามสะอาดตาไม่กอ่ให้เกดิ การพิจารณา

ขยะมลูฝอย เหตุเดือดร้อนร าคาญเร่ือง เทคโนโลยชีัน้สูง

กล่ิน ฝุ่น ขยะปลิวต่อผู้ที่มี ในการจัดการ

บา้นเรือนบริเวณใกล้เคียง ขยะมูลฝอย

 -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 6,000,000 6,000,000 ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -

 -137-

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๔ แผนงาน  เคหะและชุมชน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

     รวม  2 โครงการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อใหก้ารจัดเกบ็ภาษี ด าเนนิการรณรงค์ประชาสัม- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความรู้เร่ืองการ ท าใหก้ารจัดเกบ็ กองคลัง

ปลูกฝังจิตส านกึให้ มปีระสิทธิภาพ พันธ์ ปลูกฝังจิตส านกึให้ ช าระภาษไีม่ ภาษเีกดิความรวดเร็ว 

ประชาชนเหน็ความ ประชาชนเห็นความส าคัญของ นอ้ยกว่าร้อยละ และมปีระสิทธิภาพ

ส าคัญของการช าระภาษี/ การช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 60 มรีายได้เพิ่มขึน้

ค่าธรรมเนียมให้แก่ท้องถิน่ ใหแ้กท่้องถิน่

๒ ปรับปรุงระบบการจัดหา เพื่อใหก้ารจัดหารายได้ ด าเนนิการส ารวจข้อมลูด้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดเกบ็ภาษไีด้ ท าใหม้รีายได้ กองคลัง

รายได้และการจัดเกบ็ และการจัดเกบ็ภาษมีี ภาษแีละปรับปรุงระบบการ ครบถ้วน ส าหรับการบริหาร

ภาษี ประสิทธิภาพ จัดเกบ็ภาษใีหเ้ปน็ปจัจุบนัและ 100% งานและการพัฒนา

มปีระสิทธิภาพ เพิ่มขึน้

๓ ปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ เพื่อใหร้ะบบการจัดเกบ็ ด าเนนิการส ารวจข้อมลูด้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดเกบ็ภาษไีด้ ท าใหม้รีายได้ กองคลัง

ภาษ ี/ค่าธรรมเนยีมโดย ภาษมีปีระสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ ครบถ้วน ๑๐๐% ส าหรับการบริหาร

ใช้ระบบเทคโนโลยี ภาษใีหเ้ปน็ปจัจุบนัและมี งานและพัฒนาเพิ่มขึน้

ประสิทธิภาพ
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๗. ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

   ๗.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๔ รายจ่ายเกีย่วกบัการ เพือ่รับรองคณะบุคลากร เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับรับรอง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การเบิกจ่ายเป็น ท าให้การบริหารงาน ส านกัปลัดฯ

รับรอง และพิธีการ ของท้องถิน่อืน่ทีม่าทัศน- คณะบุคคลหรือบุคลากรของส่วน ไปตามทีร่ะเบียบ เกดิความคล่องตัว 

ศึกษาดูงานหรือเยีย่มชม ราชการอืน่หรือหน่วยงานท้องถิน่อืน่ ก าหนด ๑๐๐% การต้อนรับมี

กิจการของ อบจ.รวมทัง้ ทีม่าเยีย่มชมกิจการของ อบจ. ประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการ ตลอดทัง้การประชุมคณะกรรม-

ต่างๆ และคณะบุคคล การต่างๆ และประชุมคณะบุคคล

ทีเ่กีย่วข้อง ทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ

5 ใหค้วามรู้ปลุกจิตส านกึ เพื่อใหบ้คุลากรในสังกดั บคุลากรขององค์การบริหาร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ บคุลากรที่เข้า ส านักปลัดฯ

ในการปอ้งกนัและปราบ ปฏบิติัราชการโดยยึด ส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ ของบคุลากร อบรมปฏบิติัราช-

ปรามการทุจริตใหก้บั หลักธรรมาภบิาลและ ในหนว่ยงานได้ การ โดยยึดหลัก

เครือข่ายภาครัฐต่อต้าน การบริหารกจิการบา้น รับการอบรมให้ ธรรมาภบิาลและ

การทุจริต เมอืงที่ดี ความรู้ การบริหารกจิการ

๖ ท าความดีต่อสังคมเพือ่ เพือ่จัดท ากิจกรรมท า สถานที่สาธารณะของจังหวัด  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 สถานทีส่าธารณะ บุคลากรของหน่วย- ส านักปลัดฯ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความสะอาดสถานทีส่า- สิงหบ์รีุ ของ จ.สิงห์บุรี ได้ งานทัง้หมดทีเ่ข้าร่วม

ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อ ธารณะ โดยเครือข่ายภาค รับการท าความ โครงการมีคุณธรรม

ต้านการทุจริต ขององค์การ รัฐต่อต้านการทุจริตของ สะอาดจากเครือ และจริยธรรมในการ

บริหารส่วนจังหวดัสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวดั ข่ายภาครัฐของ ปฏิบัติงาน

สิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี ไม่

น้อยกวา่ 9 แห่ง
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๗. ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

   ๗.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๗ โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ประชา- ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิน ประชาชนได้รับ ส านกัปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์การด าเนนิ สัมพันธ์การด าเนนิ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและ ผลการปฏบิติั ทราบถึงข้อมลูข่าว

งานของ อบจ.สิงหบ์รีุ กจิการของ อบจ.สิงห์บุรี การด าเนนิกจิการของ อบจ. ราชการจาก สารและผลงานของ 

ตลอดจนส่วนราชการ สิงหบ์รีุ ใหป้ระชาชนได้รับทราบ Core team อบจ. และส่วน

จังหวดัสิงห์บุรีให้ประชาชน เช่น การจัดพิมพ์แผ่นพับ ไมน่อ้ยกว่า ราชการประจ า

ทราบอย่างทั่วถึง แผ่นโปสเตอร์ การจัดท าปา้ย ร้อยละ ๖๐ จังหวัดสิงหบ์รีุ
ประชาสัมพันธ์ การจ้างหนงั

สือพิมพ์ท้องถิน่เผยแพร่

ผลงาน ฯลฯ ในท้องถิน่

8 อบจ.สิงหบ์รีุ พบปะ เพื่อเปน็การเผยแพร่ โดย อบจ.สิงหบ์รีุ ด าเนนิการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ด าเนินการปีละ ประชาชนทั่วไป ส านกัปลัด

ส่ือมวลชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เองหรือร่วมกับส่ือมวลชนแขนง ๑ คร้ัง ได้รับทราบข่าว

การจัดกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ในการอบรมสัมมนา สารการจัดกิจกรรม

ต่างๆของ อบจ.สิงหบ์รีุ ศึกษาดูงาน เพือ่ให้ อบจ.สิงห์บุรี หรือ โครงการต่างๆ

ให้ประชาชนทราบอยา่ง และส่ือมวลชนมีการประสานงาน ของ อบจ.สิงหบ์รีุ

ทั่วถึง ที่ดี รายละเอยีดตามที่ อบจ. อยา่งทัง่ถึง

สิงหบ์รีุ ก าหนด
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งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

๗. ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

   ๗.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๙ ค่าบอกรับวารสาร เพือ่เป็นค่าวารสาร หนังสือ ข้าราชการ พนกังานและ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ การเบิกจ่ายเป็น บคุลากร อบจ.สห. ส านกัปลัดฯ

พิมพ์รายวัน หนงัสือ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ไปตามทีร่ะเบียบ และประชาชนที่มา

ระเบยีบกฎหมายทาง ได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารอย่าง ก าหนด ๑๐๐% ติดต่อราชการได้รับ

ราชการ และอืน่ๆ เปน็ปจัจุบนั รู้ข่าวสาร และน าไป

ปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้

10 การจัดท าแผนพัฒนา อบจ. เพื่อรับทราบปญัหา จัดท าแผนพัฒนา อบจ. และ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิน สามารถแก้ไขปัญหา กองแผนฯ

และการส่งเสริมสนับสนุน ความต้องการของ สนบัสนนุการจัดท าแผนชุมชน ผลการปฏบิติั และสนองตอบต่อ

การจัดท าแผนชุมชน ประชาชนและประสาน และอืน่ๆ เพื่อเปน็ฐานข้อมลู ราชการ จาก ความต้องการของ

งานกบัหน่วยงานท้องถิ่น ในการพัฒนาตามนโนบาย Core team ประชาชนได้อย่าง

ในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย ไมน่อ้ยกว่า รวดเร็วและตรง

ร้อยละ ๖๐ ตามความต้องการ

ของประชาชน

๑๑ จัดหาวัสดุเชือ้เพลิงและ เพื่อบริหารงานและ ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเชื้อเพลิง ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน การปฎบิติังานมี ส านกัปลัดฯ

หล่อล่ืนส าหรับปฏบิติั พัฒนาท้องถิน่อย่าง และหล่อล่ืนใช้กบัยานพาหนะ ส าเร็จรวดเร็ว ความคล่องตัว

ราชการและการพัฒนา มปีระสิทธิภาพ และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง มปีระสิทธิภาพ และมปีระสิทธิภาพ

ท้องถิน่ ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80

 -  - ๓,๗๑๐,๐๐๐ ๕,๑๑๐,๐๐๐ ๓,๕๒๐,๐๐๐ ๓,๕๒๐,๐๐๐ ๓,๕๒๐,๐๐๐  -  -  -
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   ๗.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

       รวม  11 โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ จัดหาวัสดุเชือ้เพลิงและ เพื่อบริหารงานและ ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเชื้อเพลิง ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน การปฎบิติังานมี กองช่าง

หล่อล่ืนส าหรับปฏบิติั พัฒนาท้องถิน่อย่าง และหล่อล่ืนใช้กับเคร่ืองจักรกล ส าเร็จรวดเร็ว ความคล่องตัว

ราชการและการพัฒนา มปีระสิทธิภาพ ยานพาหนะ และอืน่ ๆ มปีระสิทธิภาพ และมปีระสิทธิภาพ

ท้องถิน่ ที่เกีย่วข้อง ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80

2 จัดหาวัสดุยานพาหนะ เพื่อบริหารงานและ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน การปฎบิติังานมี กองช่าง

และขนส่งส าหรับ พัฒนาท้องถิน่อย่าง ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อ ส าเร็จรวดเร็ว ความคล่องตัว

ปฏบิติัราชการและ มปีระสิทธิภาพ ใช้ในการพัฒนาท้องถิน่ มปีระสิทธิภาพ และมปีระสิทธิภาพ

การพัฒนาท้องถิน่ ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80

3 จัดหาวัสดุกอ่สร้าง เพื่อบริหารงานและ ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน การปฎบิติังานมี กองช่าง

พัฒนาท้องถิน่อย่าง อปุกรณ์ในการกอ่สร้าง หรือ ส าเร็จรวดเร็ว ความคล่องตัว

มปีระสิทธิภาพ ซ่อมแซมถนนส่ิงกอ่สร้างอืน่ มปีระสิทธิภาพ และมปีระสิทธิภาพ

ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อ ไมน่อ้ยกว่า

ใช้ในการพัฒนาท้องถิน่ ร้อยละ 80
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โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

   ๗.๒ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

๗. ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ที่



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
4 ซ่อมแซมบ ารุงรักษายาน เพือ่ให้เกิดความสะดวก ซ่อมแซมบ ารุงรักษายาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน การปฎบิติังานมี กองช่าง

พาหนะ เคร่ืองทุ่นแรง ในการปฎบิติังาน พาหนะ เคร่ืองทุ่นแรง และ ส าเร็จรวดเร็ว ความคล่องตัว

และเคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรกล เพื่อใหใ้ช้งานได้ มปีระสิทธิภาพ และมปีระสิทธิภาพ

และมปีระสิทธิภาพ ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80

๕ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธจ์ัดท า/ก่อสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

ข้อมลูจังหวัดสิงหบ์รีุ การด าเนนิกจิการของ ข้อมูลส าคัญของจังหวดัสิงห์บุรี ทราบข้อมูลของ ถึงข้อมูลข่าวสารและ

อบจ. และส่วนราชการ เช่น ป้ายอักษรไฟวิง่นอกอาคาร/ จังหวัดสิงหบ์รีุ ผลงานของ อบจ.สห. 

จังหวัดสิงหบ์รีุ ให้ จอภาพ LED และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ไมน่อ้ยกว่า และส่วนราชการ

ประชาชนทราบ แสดงข้อมูลเพือ่ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๖๐ ประจ าจังหวดัสิงห์บุรี

ตามแบบแปลนอบจ.สห. ก าหนด

 -  - 8,800,000 8,800,000 8,700,000 8,700,000 8,600,000

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

      รวม   5 โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

   ๗.๒ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ตวัชีว้ัด (KPI)

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๑ เงินบ ารุงสมาคม อบจ. เพื่อให ้อบจ. ได้มส่ีวน บ ารุงใหก้บัสมาคม อบจ. ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๘๖๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การเบิกจ่ายเป็น องค์กรปกครองส่วน กองแผนฯ

แหง่ประเทศไทย ร่วมในการพัฒนาองค์กร แหง่ประเทศไทยตามมติของ ไปตามทีร่ะเบียบ ท้องถิน่สามารถด าเนิน

ปกครองส่วนท้องถิน่ สมาคมฯ ตามหนงัสือสมาคมฯ ก าหนด ๑๐๐% การพัฒนาท้องถิน่ได้

ที่ ส.สจ.ท. ๑202/454 อย่างมปีระสิทธิภาพ

ลงวันที่ 7 มถิุนายน ๒๕๖1 และเข้มแข็ง

2 ค่าใช้จ่ายในการสง- เพื่อสงเคราะหผู้์ปว่ย เป็นรายจา่ยตามขอ้ผูกพันหรือ  -  - 150,000 150,000 150,000 มีการเบิกจ่าย การปฏบิติัราชการ ส านกัปลัดฯ

เคราะหผู้์ปว่ยที่ยากไร้ ที่ยากไร้เปน็ค่าใช้จ่าย ต้องต้ังจ่ายตามระเบยีบกระ- รายจ่ายงบกลาง เปน็ไปตามระเบยีบ

ในการเดินทางเพื่อเข้า ทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ ตามระเบียบ กระทรวง และมี

รับการรักษาพยาบาล จ่ายในการสงเคราะหผู้์ปว่ย ประสิทธิภาพ

ณ สถานพยาบาลของ ที่ยากไร้ขององค์การบริหาร

รัฐ ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560

 -  - 170,000 170,000 ๓๕๐,๘๖๐ ๓๕๐,๐๐๐ 350,000  -  -  -
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งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

๗. ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  การพฒันาระบบบริหารและการจัดการ

   ๗.๓ แผนงาน  งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รวม  2 โครงการ



แบบ ผ.๐1
                                                                                                 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

1) ยุทธศาสตร์ พฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
  1.๑ แผนงานการเกษตร(ผ.02/1)  -  -  -  - ๙ ๑๘,๐๙๑,๐๐๐ ๘ ๑๒,๔๔๘,๐๐๐ ๖ ๑๓,๙๔๘,๐๐๐ ๒๓ ๔๔,๔๘๗,๐๐๐

รวม  -  -  -  - ๙ ๑๘,๐๙๑,๐๐๐ ๘ ๑๒,๔๔๘,๐๐๐ ๖ ๑๓,๙๔๘,๐๐๐ ๒๓ ๔๔,๔๘๗,๐๐๐
2) ยุทธศาสตร์ พฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
  2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
        และนันทนาการ (ผ.02/1)  -  -  -  - ๘ ๒๗,๔๒๔,๐๐๐ ๖ ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๔๒,๒๒๔,๐๐๐

รวม  -  -  -  - ๘ ๒๗,๔๒๔,๐๐๐ ๖ ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๔๒,๒๒๔,๐๐๐

3) ยุทธศาสตร ์พฒันาเศรษฐกิจ
  3.1 แผนงานการพาณิชย(์ผ.02/1)  -  -  -  - 3 65,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 5 125,000,000

รวม  -  -  -  - ๓ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐
4) ยุทธศาสตร์ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
  4.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
        การโยธา (ผ.02/1)  -  -  -  - 104 295,855,000 75 224,593,800 53 169,583,200 232 690,032,000
  4.๒ แผนงานเคหะ
        และชุมชน(ผ.02/1)  -  -  -  - ๒๔ ๕๘,๘๒๗,๐๐๐ ๗ ๑๘,๗๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ ๓๔ ๘๙,๒๒๗,๐๐๐

รวม  -  -  -  - ๑๒๘ ๓๕๔,๖๘๒,๐๐๐ ๘๒ ๒๔๓,๒๙๓,๘๐๐ ๕๖ ๑๘๑,๒๘๓,๒๐๐ ๒๖๖ ๗๗๙,๒๕๙,๐๐๐

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖2
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ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5 รวม 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ยุทธศาสตร์



จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

5) ยุทธศาสตร์ พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต
  5.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
        ของชุมชน (ผ.02/1)  -  -  -  - ๑๖ ๕๔,๘๙๕,๐๐๐ ๙ ๔๔,๔๙๐,๐๐๐ ๔ ๒๑,๒๕๐,๐๐๐ ๒๙ ๑๒๐,๖๓๕,๐๐๐
  5.2 แผนงานรักษาความสงบ
         ภายใน (ผ.02/1)  -  -  -  - ๗ ๘,๗๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๗ ๘,๗๐๐,๐๐๐

รวม  -  -  -  - ๒๓ ๖๓,๕๙๕,๐๐๐ ๙ ๔๔,๔๙๐,๐๐๐ ๔ ๒๑,๒๕๐,๐๐๐ ๓๖ ๑๒๙,๓๓๕,๐๐๐
6) ยุทธศาสตร์ พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  6.1 แผนงานอุตสาหกรรม
        และการโยธา (ผ.02/1)  -  -  -  - 13 234,640,000 8 91,615,200 3 35,000,000 24 361,255,200

รวม  -  -  -  - ๑๓ ๒๓๔,๖๔๐,๐๐๐ ๘ ๙๑,๖๑๕,๒๐๐ ๓ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔ ๓๖๑,๒๕๕,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น  -  -  -  - ๑๖๑ ๖๙๙,๘๓๗,๐๐๐ ๑๐๕ ๓๘๘,๖๕๗,๐๐๐ ๖๘ ๒๖๓,๗๓๑,๒๐๐ ๓๓๔ ๑,๓๕๒,๒๒๕,๒๐๐

หมายเหตุ : ผ.02/1 = แผนพฒันาส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ.สิงหบ์รีุ

ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖2 ป ี๒๕๖3
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รวม 5 ปี



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ กอ่สร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหเ้กษตรกรมเีส้น ถนนดินกว้าง ๓.๕ ม.  -  - ๓,๒๙๓,๐๐๐  -  - ๑.ร้อยละของ ๑.ท าให้เกษตรกร จังหวดัสิงห์บุรี

บดอดัแนน่และขุดลอก ทางในการคมนาคม ยาว ๑,๔๐๐ ม.ลงลูกรัง เกษตรกรเดินทาง เดินทางสะดวก อบต.หวัไผ่

คลองส่งน้ า ถนนรางเม่า ขนส่งพืชผลทางการ พร้อมเกรดบดอดัแนน่ สะดวก ๒.ท าให้เกษตรกร

หมูท่ี ่๑ และ ๒ ต.หัวไผ่ เกษตรที่สะดวก รวด หนา ๐.๑๕ ม.และงาน ๒.ร้อยละของ มีเส้นทางขนส่ง

เร็วและปลอดภยั ขุดลอกปากคลองกว้าง เกษตรกรพึงพอ พืชผลทางการ

๐.๓๐ ม.กน้คลองกว้าง ใจ เกษตร

๐.๖๐ ม.ลึก ๐.๘๐ ม.

2 ซ่อมสร้างลานตากข้าว เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  - ลานตากข้าว เกษตรกรมพีื้นที จังหวดัสิงห์บุรี

บา้นสองพี่นอ้ง หมู่ที่ ๒ เดือดร้อนเนือ่งจาก ยาว ๕๐ เมตร จ านวน ตากข้าวเพิ่มรายได้ อบต.โพธิ์ชัย

ต าบลโพธิ์ชัย ขาดแคลนพื้นที่ตาก ๑ แหง่ ใหเ้กษตรกร

และเกบ็ข้าว

แบบ ผ.๐2/1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
ส าหรบัโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั

   ๑.๑ แผนงาน  การเกษตร

วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดสงิห์บรุี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตวัชีว้ัด (KPI)ที่

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๓ ดาดคูคอนกรีตเร่ิมจาก เพื่อใหม้นี้ าเพียงพอต่อ ดาดคูคอนกรีตปากคู  -  - ๗๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนแห่งทีม่ี ประชาชนมีน้ าใน จังหวดัสิงห์บุรี

นานายเจริญ ปจัฉิม ถึง การเกษตร และใช้ระ กว้าง ๒.๓๐ เมตร กน้คู การก่อสร้าง การท าการเกษตร อบต.คอทราย

เขตติดต่อบา้นจ่า บายน้ าปอ้งกนัอทุกภยั กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ช่วงฤดูแล้งและระ

เฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร ยาว บายน้ าช่วงฤดูฝน

๑,๕๐๐ เมตร พื้นที่

คสล.ไมน่อ้ยกว่า ๓,๑๕๐

ตร.ม.

4 ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า เพื่อใหม้นี้ าเพียงพอต่อ ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า  -  - ๖๕๐,๐๐๐  -  - จ านวนแห่งทีม่ี ประชาชนมีน้ าใน จังหวดัสิงห์บุรี

ลงทุ่งนา คูซอย ๗๘ การเกษตร และใช้ระ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร การก่อสร้าง การท าการเกษตร อบต.โพสังโฆ

หมูท่ี่ ๙ ต.โพสังโฆ บายน้ าปอ้งกนัอทุกภยั ช่วงฤดูแล้งและระ

บายน้ าช่วงฤดูฝน

5 ดาดคูคอนกรีตเร่ิมจาก เพื่อการระบายน้ าการ ดาดคูคอนกรีตใหไ้ด้ปากคู  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - จ านวน 1 สาย เพื่อใหป้ระชาชน จงัหวัดสิงห์บุรี

คลองชลประทานถึงนา ไหลเวียนของน้ าเปน็ไป กว้าง 2.10 ม. กน้คูกว้าง ที่มกีารกอ่สร้าง มนี้ าใช้ในภาค อบต.คอทราย

นางฉัตรนภา กล่ันกล่ิน อย่างสะดวกเปน็การจัด 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย0.80 ม. การเกษตร

ต.คอทราย สรรน้ าเพื่อพัฒนาแหล่ง ระยะทางยาว 1,500 ม. 

น้ าการเกษตรเพื่อช่วย พื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า 

กกัเกบ็น้ าหรือระบายน้ า 3,150 ตร.ม.

ในช่วงฤดูฝน
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

   ๑.๑ แผนงาน  การเกษตร

ที่



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๖ ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า เพื่อใหม้นี้ าเพียงพอต่อ ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า  -  -  - ๘๐๐,๐๐๐  - จ านวนแห่งทีม่ี ประชาชนมีน้ าใน จังหวดัสิงห์บุรี

ลงทุ่งนา คูซอย ๘๐ การเกษตร และใช้ระ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร การก่อสร้าง การท าการเกษตร อบต.โพสังโฆ

หมูท่ี่ ๙ ต.โพสังโฆ บายน้ าปอ้งกนัอทุกภยั ช่วงฤดูแล้งและระ

บายน้ าช่วงฤดูฝน

7 ดาดคอนกรีต (ซอยวัด เพื่อใหม้นี้ าเพียงพอต่อ ดาดคอนกรีตคูส่งน้ า  -  -  - ๙๐๐,๐๐๐  - จ านวนแห่งทีม่ี ประชาชนมีน้ าใน จังหวดัสิงห์บุรี

โพสังโฆ) หมูท่ี่ ๑ การเกษตร และใช้ระ ยาว ๑,๘๐๐ เมตร การก่อสร้าง การท าการเกษตร อบต.โพสังโฆ

บายน้ าปอ้งกนัอทุกภยั ช่วงฤดูแล้งและระ

บายน้ าช่วงฤดูฝน

8 ขุดลอกคลองระบาย เพื่อใหม้นี้ าเพียงพอต่อ ขุดลอกคลองระบาย  -  -  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนแห่งทีม่ี ประชาชนมนี้ าใน จังหวดัสิงห์บุรี

ใหญ่ ชัยนาท-ปา่สัก ๓ การเกษตร ใหญ่ ชัยนาท-ปา่สัก ๓ การขุดลอก การท าการเกษตร

(คลองล าโพธิ์ชัย) (คลองล าโพธิ์ชัย) ปาก อย่างเพียงพอ

คลองกว้าง ๕๐-๗๐

เมตร

9 ขุดลอกคลองล าบางชัน เพื่อใช้น้ าส าหรับ หมูท่ี่ ๕-๖ ต.บา้นแปง้  -  - ๖,๐๐๐,๐๐๐  -  - ด าเนินการไม่ เพื่อใหป้ระชาชน จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๕-๖ ต าบล การเกษตร และ กว้างเฉล่ีย ๓๐ เมตร น้อยกวา่ ๑ แห่ง มนี้ าใช้ในภาค อบต.บา้นแปง้

บา้นแปง้ เกษตรกรรม ยาวประมาณ ๒,๕๐๐ การเกษตร

เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
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งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

   ๑.๑ แผนงาน  การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑๐ วางท่อระบายน้ าทิ้ง เพือ่ให้การระบายน้ ามี วางท่อระบายน้ า  -  -  -  - 5,000,000 จ านวน 1 แหง่ การระบายน้ าไหล จังหวดัสิงห์บุรี

พร้อมบอ่พักและถนน ความสะดวกรวดเร็วเพียง ยาว 1,200 เมตร เวียน สะดวก อบต.โพสังโฆ

คสล. (จากปากซอยถนน พอต่อการเกษตร เพียงพอต่อการ

ทางหลวง หมายเลข 3454 เกษตร

ถึงสุดซอยริมแม่น้ านอ้ย

ม.8 ต.โพสังโฆ

11 ก่อสร้างประตูบานปิด-เปิด เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ า กอ่สร้างประตูบานปดิ-เปดิ  -  -  - ๒,๘๐๐,๐๐๐  - จ านวน 28 จุด เกษตรกรมนี้ า จงัหวัดสิงห์บุรี

แหล่งน้ าคลองยางต้นเดียว เพียงพอต่อการประกอบ แหล่งน้ าคลองยางต้นเดียว ที่มกีารด าเนนิ เพียงพอต่อการ อบต.โพทะเล

อาชีพด้านการเกษตร หมู ่๘,๒,๓,๕,๔,๖ การ ประกอบอาชีพ

ต.โพทะเล (แบบพวงมาลัย ด้านการเกษตร

มอืหมนุ) จ านวน ๒๘ จุด

รายละเอยีดตามแบบที่

ก าหนดไว้

12 กอ่สร้างดาดคอนกรีต เพือ่ให้มีน้ าเพียงพอ ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว  -  - 1,291,000 1,291,000 1,291,000 ดาดคอนกรีต น้ าไหลสะดวก จังหวดัสิงห์บุรี

(ซอยโรงธูปถึงแยกที่ ต่อการเกษตร และใช้ 1,200 เมตร หนา 0.06  ความยาวรวม ไมท่่วมขัง อบต.บางกระบือ

ครูไกร) หมู่ที่ 1 ระบายน้ าป้องกัน เมตร 1,200 เมตร มนี้ าใช้ในการ

อทุกภยั ท าเกษตร
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)

   ๑.๑ แผนงาน  การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
13 กอ่สร้างดาดคอนกรีต เพือ่ให้มีน้ าเพียงพอ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว  -  - 1,747,000 1,747,000 1,747,000 ดาดคอนกรีต น้ าไหลสะดวก จังหวดัสิงห์บุรี

คูส่งน้ า หมู่ที่ 8 ต่อการเกษตร และใช้ 960 เมตร หนา 0.15  ความยาวรวม ไมท่่วมขัง อบต.บางกระบือ

ระบายน้ าป้องกัน เมตร 960 เมตร มนี้ าใช้ในการ
อทุกภยั ท าเกษตร

๑๔ ดาดคอนกรีตคูระบาย เพือ่ให้มีน้ าเพียงพอ ดาดคอนกรีตคูระบายน้ า  -  - 950,000 950,000 950,000 จ านวนแหง่ที่ ประชาชนมีน้ า จังหวดัสิงห์บุรี

น้ าสายหลังที่ท าการ ต่อการเกษตร และใช้ บริเวณหลังที่ท าการ อบต. มกีารกอ่สร้าง ใช้ในการท าการ อบต.ม่วงหมู่

อบต.ม่วงหมู่ หมูท่ี่ 4 ระบายน้ าป้องกัน มว่งหมู ่ขนาดกว้าง 2.50 ม. เกษตรช่วงฤดูแล้ง

อทุกภยั ยาว 945 ม. และระบายน้ า

ช่วงฤดูฝน
15 ขุดลอกหนองรี 1 เพือ่กักเก็บน้ าไวใ้ช้ส าหรับ ขุดลอกหนอง ขนาดลึก 3 ม.  -  - 1,960,000 1,960,000 1,960,000 มีหนองทีส่ามารถ สามารถกักเก็บน้ า จังหวดัสิงห์บุรี

หมู ่11 ต.ท่างาม ท าการเกษตร ปริมาตรดินไมน่อ้ยกว่า กักเก็บน้ าได้ ไว้ใช้ในการเกษตร อบต.ท่างาม
15,876 ลบ.ม. พร้อมย้าย มกขึน้ ได้มากขึน้และ
ไปท าคันดิน,ถนนดิน และ บรรเทาปญัหาน้ าท่วม
ปรับเกล่ีนดิน ในนาข้าว

 -  -  -  - ๑๘,๐๙๑,๐๐๐ ๑๒,๔๔๘,๐๐๐ 13,948,000  -  -  -
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ตวัชีว้ัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

   ๑.๑ แผนงาน  การเกษตร

     รวม  15  โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๑. ยุทธศาสตร์  การพฒันาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ กอ่สร้างฐานอนสุาวรีย์ เพื่อเปน็การร าลึก กอ่สร้างฐานอนสุาวรีย์  -  - ๓๒๔,๐๐๐  -  - จ านวน ๑ ประชาชนได้ร่วม จงัหวัดสิงห์บุรี

นายจันทร์หนวดเขีย้ว วีรกรรมชาวบา้นบาง นายจันทร์หนวดเขีย้ว แหง่ที่มกีาร ร าลึกวีรกรรม อบต.โพทะเล

ระจันและอนรัุกษ์ ณ อบต.โพทะเล กอ่สร้าง ชาวบา้นบางระจัน

ประวัติศาสตร์ไว้ให้ รายละเอยีดตามแบบ

กบัคนรุ่นหลัง แปลนที่ก าหนด

2 กอ่สร้างอาคารส่ง เพื่อส่งเสริมและประ กอ่สร้างอาคารส่ง  -  - ๕,๕๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละของ ประชาชนในต าบล จงัหวัดสิงห์บุรี

เสริมผลิตภณัฑ์สินค้า ชาสัมพันธ์สถานที่ เสริมผลิตภณัฑ์สินค้า ประชาชนที่ได้ มรีายได้เพิ่มขึน้ อบต.บางมญั

OTOP ท่องเที่ยวที่ส าคัญ OTOP ร้านค้าบริเวณ รับประโยชน์ และมคุีณภาพชีวิต

และเพิ่มศักยภาพ วัดพระนอนจักรสีห์ ที่ดีขึน้

แหล่งท่องเที่ยว

3 กอ่สร้างศูนย์ OTOP เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างตามรายละ  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ร้อยละของ ประชาชนในต าบล จงัหวัดสิงห์บุรี

บริเวณสายเอเซีย ต าบลมรีายได้เพิ่มขึน้ เอยีดแบบแปลนของ ประชาชนที่ได้ มรีายได้เพิ่มขึน้ อบต.บางมญั

หมูท่ี่ ๑ ต.บางมญั อบต.บางมญั รับประโยชน์ และมคุีณภาพชีวิต

ที่ดีขึน้

ตวัชีว้ัด (KPI)
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   2.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

แบบ ผ.๐2/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒  พฒันาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั

วัตถุประสงค์

2. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๔ กอ่สร้างร้านค้าชุมชน เพื่อเปน็ศูนย์กลาง ร้านค้าชุมชนบริเวณ  -  - ๑,๙๐๐,๐๐๐  -  - ร้านค้าชุมชน ประชาชนในต าบล จงัหวัดสิงห์บุรี

(หลังวัดปราสาท) หมู่ที่ จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ ถนนสาย ๓๑๑ จ านวน ๑ มรีายได้เพิ่มขึน้ อบต.อินทร์บุรี

๔ ต าบลอนิทร์บรีุ ของชุมชน เปน็ที่ สิงหบ์รีุ แหง่ และมคุีณภาพชีวิต

พักผ่อนหย่อนใจ ที่ดีขึน้

5 กอ่สร้างสถานที่บริการ เพื่อส่งเสริมและประ พื้นที่กอ่สร้างประมาณ  -  - ๘,๒๐๐,๐๐๐  -  - ๑ แหง่ ประชาชนในต าบล จงัหวัดสิงห์บุรี

นกัท่องเที่ยว และ ชาสัมพันธ์สถานที่ ๔,๖๒๕ ตร.ม. ประ มรีายได้เพิ่มขึน้ ทต.บางน้ าเชีย่ว

ศูนย์จ าหนา่ยสินค้า ท่องเที่ยวที่ส าคัญ กอบด้วยการถมดิน และมคุีณภาพชีวิต

ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP และเพิ่มศักยภาพ พร้อมวางระบบระ ที่ดีขึน้

แหล่งท่องเที่ยว บายน้ า ลาน คสล.

พื้นที่จอดรถ อาคาร

จ าหนา่ยสินค้า และ

หอ้งน้ า

6 ปรับปรุงภมิูทัศนบ์งึบาง เพื่อพัฒนาแหล่งท่อง ปรับภมูทิัศนร์อบบงึ  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละของ ๑ประชาชนมสีถาน จงัหวัดสิงห์บุรี

กระเจ็ดและซ่อมแซม เที่ยวและสถานที่พัก และซ่อมแซมถนน ประชาชนพึง ที่ท่องเที่ยวและพัก อบต.หวัไผ่

ถนนลาดยางรอบบงึ ผ่อน เปน็อนรัุกษส่ิ์ง ลาดยางกว้าง ๓ ม. พอใจ ผ่อนหย่อนใจ

หมูท่ี่ ๗ ต.หวัไผ่ แวดล้อมบริเวณรอบ ยาว ๘๒๑ ม.หนา ๒อนรัุกษส่ิ์งแวด

บงึบางกระเจ็ด ๐.๑๕ ม. ล้อมรอบบงึฯ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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2. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ

   2.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

โครงการ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๗ โครงการพัฒนาแหล่ง  -เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว -กอ่สร้างถนน คสล.ทางเข้า  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ 80 มแีหล่งท่องเที่ยว จงัหวัดสิงห์บุรี

ท่องเที่ยว หมู ่๕ ต. เชิงประวัติศาสตร์และ บงึแฟ่บและรอบบงึแฟ่บ ของผู้รับบริการ ที่เปน็จุดขายต าบล อบต.โพทะเล

โพทะเล เชิงนเิวศน์ -ขุดลอกบงึแฟ่บใหเ้ปน็ สร้างรายได้ใหก้บั

-เพื่อสร้างจดุขาย ต.โพทะเล แหล่งเพาะพันธ์ปลา ประชาชนในท้องถิน่

-เพื่อสร้างอาชีพใหก้บั -จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ และเปน็สถานที่พักผ่อน

ประชาชนมรีายได้ 2 ภาษา
-เพื่อจัดเปน็สถานที่ -กอ่สร้างหอ้งน้ า จ านวน

พักผ่อนและแหล่งรวม 2 หอ้ง เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยว

มาลชลจัดกิจกรรมต่างๆ -ปรับปรุงภมูทิัศนร์อบบงึแฟ่บ

และปลูกไมด้อกไมป้ระดับ

รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่ก าหนดไว้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ

   2.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ที่

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว -ปรับปรุงภมูทิัศนร์อบ  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ 80 มแีหล่งท่องเที่ยว จงัหวัดสิงห์บุรี

แหล่งท่องเที่ยว หมู ่๖ เชิงประวัติศาสตร์และ อา่งเกบ็น้ าหลังปูด่อก ของผู้รับบริการ ที่เปน็จุดขายต าบล อบต.โพทะเล

เชิงนเิวศน์ ปลูกต้นไม ้ตกแต่งรอบ สร้างรายได้ใหก้บั

-เพื่อสร้างจดุขาย ต.โพทะเล คันอา่งใหส้วนงาม ประชาชนในท้องถิน่

-เพื่อสร้างอาชีพใหก้บั -ลงลูกรัง/หนิคลุก รอบอา่ง และเปน็สถานที่พักผ่อน

ประชาชนมรีายได้ ปรับใหเ้ปน็สถานที่พักผ่อน

-เพื่อจัดเปน็สถานที่ นนัทนาการ

พักผ่อนและแหล่งรวม -ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าใหเ้ปน็

มาลชลจัดกิจกรรมต่างๆ แหล่งเพาะพันธ์ปลา

9 ปรับปรุงเกาะกลาง เพื่อใหเ้กดิความ ปรับปรุงเกาะกลางทางหลวง  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 สาย เพื่อใหเ้กดิ จังหวดัสิงห์บุรี

ทางหลวงหมายเลข สวยงามเป็นระเบียบ ใหมห่มายเลข 311 ต้ังแต่ ความสวยงาม ทม.สิงหบ์รีุ

311 ต้ังแต่ทางแยกง เรียบร้อยแกท่้องถิน่ ทางแยกไกรสรราชสีห ์ถึง เปน็ระเบยีบ

ไกรสรราชสีห ์ถึงทาง ทางแยกศาลหลักเมอืง โดย เรียบร้อยแก่

แยกศาลหลักเมอืง ท าการขุดร้ือต้นไมแ้ละดิน ท้องถิน่
ของเดิมออก พร้อมลงดินปหูญ้า 
ปลูกต้นไมใ้หม่

ที่

2. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)โครงการ

 -155-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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   2.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑๐ จัดงานประเพณี เพื่อเปน็การรักษา ประชาชนร่วมสืบสานขนบ-  -  - 3,000,000 3,000,000  - ประชาชนร่วม เป็นการรักษา จังหวดัสิงห์บุรี

สงกรานต์ ขนบธรรมเนยีม ธรรมเนยีมประเพณีไทย งาน จ านวน ขนบธรรมเนียม ทม.สิงหบ์รีุ

ประเพณีอนัดีงาม จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิน่และเพื่อ ของท้องถิน่และ

ส่งเสริมความสามัคคี ได้ส่งเสริมความ

ของกลุ่มชนในท้องถิน่ สามัคคีของกลุ่ม

กับองค์กรของราชการ ชุมชนในท้อง

ถิน่กับองค์กรของ

ราชการ

11 ก่อสร้างองค์พระอินทร์ เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ก่อสร้างพระอินทร์สะพานคู่  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีองค์พระอินทร์ ประชาชนมีรายได้ จังหวดัสิงห์บุรี

สะพานคู่ หมู ่6 และเป็นสถานทีย่ดึเหนีย่ว หมูท่ี ่6 จ านวน 1 แห่ง ไวย้ดึเหนีย่ว เพิม่ขึน้จากการ ทต.อนิทร์บรีุ
ต.อนิทร์บรีุ จิตใจของชาวอินทร์บุรี จิตใจ เป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว

 -  -  -  - 27,424,000 11,300,000 3,500,000  -  -  -
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   2.๑ แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

รวม  11 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

2. ยุทธศาสตร์  การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถิีชีวติ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ กอ่สร้างปรับปรุง ๑.เพื่อใช้เปน็สถานที่ ๑. กอ่สร้างอาคาร  -  - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อาคารตลาด ๑. ได้สถานที่จ า จงัหวัดสิงห์บุรี

ตลาดสดภายในเขต จ าหนา่ยสินค้า ตลาดสดเทศบาล สด ๑ หลัง หนา่ยสินค้า ทม.สิงหบ์รีุ

เทศบาลเมอืงสิงหบ์รีุ ๒.เพื่อใหไ้ด้ตลาดสด เมอืงสิงหบ์รีุ จ านวน ปรับปรุงอา ๒. ได้ตลาดสดที่

ใหไ้ด้มาตรฐาน ที่สะอาดได้มาตรฐาน ๑ หลัง คารตลาดสด สะอาดได้

๓.เพื่อเปน็ศูนย์กลาง ๒. ปรับปรุงตลาดสด ๑ หลัง มาตรฐาน

ในการจ าหนา่ยสินค้า อาคารราชพัสดุ ๓.เปน็ศูนย์กลาง

จ านวน ๑ หลัง ในการจ าหนา่ย

สินค้า

2 จัดต้ังตลาดกลางน้ า ๑.เพื่อส่งเสริมอาชีพ จัดต้ังตลาดกลางน้ า  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - ตลาดกลาง ๑.ประชาชนมรีาย จงัหวัดสิงห์บุรี

และสร้างรายได้แก่ จ านวน ได้เพิ่มมากขึน้ ทต.โพสังโฆ

ประชาชน  1 แหง่ ๒.เศรษฐกจิของ

๒.เพื่อการพัฒนาและ อ.ค่ายฯมสีภาพ

ยกระดับคุณภาพชีวิต คล่อง ประชาชนมี

ของประชาชน คุณภาพชีวิตที่ดี

๓.เพื่อส่งเสริมพัฒนา ๓.เปน็สถานที่

สนบัสนนุการน าภมูิ ท่องเที่ยวของ

3. ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชีว้ัด (KPI)โครงการ

งบประมาณ
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   3.๑ แผนงาน  การพาณิชย์

ที่

แบบ ผ.๐2/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั

วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
ปญัญาท้องถิน่มาเพิ่ม

ผลผลิตในชุมชน

๔.เพื่อเปน็การส่งเสริม

การท่องเที่ยวของจัง

หวัดสิงหบ์รีุ

3 กอ่สร้างฝาครอบคลอง เพื่ออ านวยความ กว้าง ๑๒ เมตร  -  - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  -  - มตีลาดในการ ประชาชนมสีถาน จงัหวัดสิงห์บุรี

สามซ้ายเพื่อการปรับ สะดวกใหป้ระชาชน ยาว ๒๕ เมตร จ าหนา่ยสินค้า ที่ซ้ือขายสินค้า อบต.ทองเอน

ปรุงตลาดให้เป็นระเบียบ ที่มาใช้บริการตลาด จ านวน ๔ ช่วง และเป็นระเบียบ อาหาร อย่างเปน็

บริเวณหมูท่ี่ ๑๒ มากขึน้ สัดส่วน

 -  -  -  - ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -
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   3.๑ แผนงาน  การพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

3. ยุทธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกจิ

  รวม  3 โครงการ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมี สะพานข้ามคลองระบายน้้า  -  - ๑,๓๔๐,๐๐๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐ จ านวนสะพาน ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๒ ต.จักรสีห์ ความสะดวกในการ ล้าน้้านอ้ยจักรสีห์ คสล. จ านวน ความสะดวกและ อบต.จักรสีห์

คมนาคม และปลอดภยั 1 แห่ง ปลอดภยัในการใช้

เส้นทาง
2 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว  -  - 1,920,000 1,920,000 1,920,000 สะพาน คสล. ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี

ข้ามคลองชลประทาน ความสะดวกในการ เมตร รายละเอยีดตามแบบ ได้มาตรฐาน ความสะดวกและ อบต.บางกระบอื

๑ ซ้าย ตรงข้ามวัด คมนาคม และปลอดภยั แปลนที่ อบต.ก้าหนด ปลอดภยัในการใช้
สถิตย์วัฒนาราม เส้นทาง
หมูท่ี่ ๒ ต.บางกระบอื

3 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว  -  - 1,920,000 1,920,000 1,920,000 สะพาน คสล. ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี

หมูท่ี่ 3 (หนา้บา้นผญ. ความสะดวกในการ เมตร รายละเอยีดตามแบบ ได้มาตรฐาน ความสะดวกและ อบต.บางกระบอื

กหุลาบ) ต.บางกระบอื คมนาคม และปลอดภยั แปลนที่ อบต.ก้าหนด ปลอดภยัในการใช้

เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.๐2/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๔ กอ่สร้างถนน คสล เพื่อใหป้ระชาชนมี กว้าง ๓.๕ เมตร  -  - 17,470,000 17,470,000 17,470,000 ถนนได้มาตร- ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี

แนวคันคลองชลประ ความสะดวกในการ ยาว ๙๖๐ เมตร ฐาน จ านวน ความสะดวกและ อบต.บางกระบอื

ทาน หมู่ที่ ๘ ต้าบล คมนาคม และปลอดภยั หนา ๐.๑๕ เมตร 1 สาย ปลอดภยัในการใช้
บางกระบอื หรือมพีื้นที่ คสล. เส้นทาง

ไมน่อ้ยกว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม.

5 กอ่สร้างถนน คสล เพื่อใหป้ระชาชนมี กวา้ง ๓ เมตร ยาว 845 เมตร  -  - 1,602,000 1,602,000 1,602,000 ถนนได้มาตร- ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๒-๓ ทางไป ความสะดวกในการ หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอยีด ฐาน ความสะดวกและ อบต.บางกระบอื

บา้นลาดเค้า หมู่ที่ ๔ คมนาคม และปลอดภยั ตามแบบแปลน อบต. ปลอดภยัในการใช้
ต.บางกระบอื เส้นทาง

6 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว  -  - 760,000 760,000 760,000 ถนนได้ ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
5 (ต่อจากของเดิม ความสะดวกในการ 485 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก อบต.บางกระบอื

เชือ่มต่อหมูท่ี่ 8) คมนาคมและปลอดภัย หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า และปลอดภยั
ต.บางกระบอื 3,360 ตร.ม. ในการใช้เส้นทาง

7 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว  -  - 1,820,000 1,820,000 1,820,000 ถนนได้ ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
5 สายคันคลองชล- ความสะดวกในการ 1,000 เมตร หนา 0.15 มาตรฐาน รับความสะดวก อบต.บางกระบอื

ประทาน 1 ซ้าย คมนาคมและปลอดภัย เมตร จ านวน 1 สาย และปลอดภยั
ในการใช้เส้นทาง

โครงการที่

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตวัชีว้ัด (KPI)
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๘ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว  -  - 600,000  -  - ถนนได้ ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
พร้อมปรับปรุงภมูทิัศน์ ความสะดวกในการ 200 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก อบต.บางกระบอื

รอบหนองซัน หมูท่ี่ 7 คมนาคมและปลอดภัย รายละเอยีดตามแบบแปลน และปลอดภยั
ต.บางกระบอื ที่ อบต.ก าหนด ในการใช้เส้นทาง

9 กอ่สร้างสะพานเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกว้าง ๔ ม.  -  - 1,000,000  -  - จ้านวนแหง่ที่ ประชาชนมถีนน จงัหวัดสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๑๐ ต.หวัไผ่ ความสะดวกในการ ยาว ๒๕ เมตร มกีารกอ่สร้าง ใช้ในการคมนา อบต.หัวไผ่

คมนาคม รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต. คมได้อย่างปลอด

ภยั สะดวก รวดเร็ว

10 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หมูท่ี่ ๒ ต้าบลต้นโพธิ์  -  - 1,173,000  -  - จ้านวนแหง่ที่ ประชาชนมถีนน จงัหวัดสิงห์บุรี

๒ บา้นพระทราย สาย ความสะดวกในการ มกีารกอ่สร้าง ใช้ในการคมนา อบต.ต้นโพธิ์

ทางเข้าบา้นผู้ใหญ่บา้น คมนาคม คมได้อย่างปลอด

หมูท่ี่ ๒ ถึงหนองหว้ยชัน ภยั สะดวก รวดเร็ว

11 กอ่สร้างขยายสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างสะพาน ตาม  -  - 3,000,000  -  - สะพาน ๑ ประชาชนได้มี จงัหวัดสิงห์บุรี

คสล.ข้ามคลองชลประ ความสะดวกในการ แบบมาตรฐานของ แหง่ ความสะดวกใน อบต.โพกรวม

ทานหมูท่ี่ ๖ ต.โพกรวม คมนาคม ท้องถิน่ (ท.๓-๐๔) การคมนาคม

12 กอ่สร้างถนน คสล. จาก เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร  -  -  - 1,000,000  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้มี จงัหวัดสิงห์บุรี

ฝายน้้าล้นถึงคลองทิ้งน้้า และเพียงพอกบัความ ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ความสะดวกใน อบต.โพกรวม

หมูท่ี่ ๖ ต.โพกรวม ต้องการของประชาชน ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ การคมนาคม

อบต.ก้าหนด

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  -  - ๑,๗๘๘,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. เดือดร้อนของประชาชน สาย ๑ ซ้าย ๑ ขวา ม.๑-๗ รับความสะดวก อบต.จักรสีห์

ด้านคมนาคมขนส่ง ต.จักรสีห ์อ.เมอืงสิงหบ์รีุ ในการคมนาคม

ฝ่ังตะวันตก กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๓,๕๗๖ เมตร

12 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพาน คสล.  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - สะพาน ๑ แหง่ ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

ฐาน และเพียงพอกบั ม.๔ ต.บางกระบอื อ.เมอืงฯ รับความสะดวก อบต.บางกระบอื

ความต้องการของ เขตติดต่อ ม.๕ ต.แมล่า ในการคมนาคม

ประชาชน อ.บางระจัน กว้าง ๖ เมตร

ยาว ๑๐ เมตร รายละเอยีด

ตามแบบมาตรฐานของ

ท้องถิน่ (ท.๓-๐๔)

13 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  -  - ๑,๐๕๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จงัหวัดสิงห์บุรี

ลาดยาง เดือดร้อนของประชาชน สาย สห.ถ. ๓๓๐๐๓ บา้น รับความสะดวก อบต.ม่วงหมู่

ด้านคมนาคมขนส่ง บางเด่ือ ม.๓ ต.มว่งหมู่ ในการคมนาคม

อ.เมอืงฯ (หลังวัดศรัทธาภริม)

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร 

ที่
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

14 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ  -  - ๗,๒๖๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จงัหวัดสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน คันคลองชลประทาน ๘ ซ้าย รับความสะดวก อบต.ม่วงหมู่

ด้านคมนาคมขนส่ง (ฝ่ังขวา) จากถนนสายเอเชีย ในการคมนาคม

ถึงประตูระบายน้ า ม.๔
ต.มว่งหมู ่อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

15 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.  -  -  - ๔,๗๕๕,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จงัหวัดสิงห์บุรี

ถนน คสล. เดือดร้อนของประชาชน สายเลียบแมน่้ าเจ้าพระยา รับความสะดวก อบต.โพกรวม

ด้านคมนาคมขนส่ง ม.๑ และ ม.๗ ต.โพกรวม ในการคมนาคม

อ.เมอืงสิงหบ์รีุ 

16 กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน คสล.  -  - 1,670,000 1,670,000 1,670,000 กอ่สร้างถนน ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
คสล.สาย L6 สายหนา้ ความสะดวกในการ สาย L6 สายหนา้โรงงาน คสล.จ านวน รับความสะดวก อบต.โพกรวม

โรงงานกระดาษ คมนาคมและปลอดภัย กระดาษ (ฝ่ังซ้าย) หมูท่ี่ 6  1 สาย และปลอดภยั
(ฝ่ังซ้าย) หมูท่ี่ 6  ขนาดกว้าง 4  เมตร ระยะ ในการใช้เส้นทาง
ต าบลโพกรวม ทางยาว 300 เมตร หรือ

ตามสภาพพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

17 ปรับปรุงภมูทิัศนแ์ละ เพื่อใหไ้ด้ถนนที่มี 1.ปรับปรุงผิวจราจรพารา  -  - 14,000,000 14,000,000 14,000,000 1 สาย เพื่อใหไ้ด้ถนนที่ จังหวดัสิงห์บุรี
ผิวจราจรแบบพารา มาตรฐานมคีวาม แอสฟัลท์ กว้างประมาณ มมีาตรฐาน ทม.สิงหบ์รีุ
แอสฟัลท์ถนนวิไลจิตต์ ปลอดภยัในการ 7.10-8.00 เมตร ยาว มคีวามปลอดภยั

สัญจรไป-มา ประมาณ 2,570 เมตร ในการสัญจรไป-มา
เพื่อใช้เปน็สถานที่ออก หนา 0.05 เมตร เพื่อใช้เปน็สถาน
ก าลังกายของประชาชน หรือมพีื้นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า ที่ออกก าลังกาย
และเพื่อเกดิทัศนยีภาพ 20,000 ตร.ม. ของประชาชน
ที่สวยงาม 2.ปรับปรุงทางเดินเท้าทัง้สองฝ่ัง และเพื่อเกดิ

ติดต้ังโคมไฟฟ้าตลอดแนวถนน ทัศนยีภาพที่
,ทาสีตีเส้นจราจร และอืน่ๆ สวยงาม

18 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างสะพาน คสล. หมู ่4  -  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สะพาน คสล. ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี
หมู ่4 (หนา้บา้นนาย ความสะดวกในการ (หนา้บา้นนายเสมอ) เขตติด 1 แหง่ ความสะดวกและ อบต.บางกระบอื

เสมอ) เขตติดต่อ หมู่ 5 คมนาคม และปลอดภยั ต่อ หมู ่5 ต.แมล่า อ.บางระจัน ปลอดภยัในการใช้
ต.แมล่า อ.บางระจัน กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร เส้นทาง

19 ขยายถนนสายเอเชีย เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนที่ได้ ประชาชนได้ จงัหวัดสิงห์บุรี
แยกทางหลวง 32- ความสะดวกในการ 1,600 ม. พร้อมวางท่อ มาตรฐาน รับความสะดวก อบต.บางมัญ
บา้นนางส าราญ หมู ่1 คมนาคมและปลอดภัย คสล.Ø 1.00 ม.หรือมพีื้นที่ และปลอดภยั
และหมู่ที่ 2 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต ในการใช้เส้นทาง

ไมน่อ้ยกว่า 9,600 ตร.ม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

16 กอ่สร้างถนน คสล.สาย เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  -  - 1,280,000 1,280,000 1,280,000 ถนนได้ ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
คันคลองหว้ยสลอด หมู่ ความสะดวกในการ 160 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก อบต.บางกระบือ

4 (ต่อจากบ้านนายจรัญ คมนาคมและปลอดภัย รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ และปลอดภยั
กระจ่างจิตร) อบต.ก าหนด ในการใช้เส้นทาง

21 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ เพื่อใหป้ระชาชนมี หมูท่ี่ 7 บา้นบางคณฑี  -  - 3,957,000 3,957,000 3,957,000 ถนนได้ ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
7 (ทางเข้าวัดนอ้ย ความสะดวกในการ มาตรฐาน รับความสะดวก อบต.ต้นโพธิ์
เจริญธรรม) คมนาคมและปลอดภัย และปลอดภยั

ในการใช้เส้นทาง
22 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนน คสล.บริเวณคัน  -  -  - 7,260,000  - กอ่สร้างถนน ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ 3-4 ความสะดวกในการ คลองชลประทาน 8 ซ้าย คสล.จ านวน รับความสะดวก อบต.มว่งหมู่
คมนาคมและปลอดภัย (ฝ่ังขวา) จากถนนสายเอเชีย 1 สาย และปลอดภยั

ถึงประตูระบายน้ าหมู ่4 ในการใช้เส้นทาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมต รหรือมพีื้นที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 
12,000 ตร.ม.

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20 โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

23 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 3,000,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

๘ พร้อมดาดคอนกรีต และเพียงพอกบัความ ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ ประชาชนได้มี อบต.ท่าข้าม

(เส้นกลางทุ่งต้ังแต่สะ ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

พานปนูถึงบา้นนางสมพร การคมนาคม

เพ็ชรมา)

24 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  - 1,000,000  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

๑๒ (สายบา้นนาง และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ ประชาชนได้มี อบต.ท่าข้าม

กาญจนาพร โพธิ์ไกล ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

ไปถึงหลังวัดหนองจอก การคมนาคม

ถนนต่อเรือนจ้า)

25 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร  -  - 1,200,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

๑ เร่ิมจากแยกบา้นนาง และเพียงพอกบัความ ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ประชาชนได้มี อบต.คอทราย

ศรีนวล ศิริโภคา ถึงบา้น ต้องการของประชาชน ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ ความสะดวกใน

นายธรรมยุทธ สุทธิวิชา อบต.คอทราย การคมนาคม

26 ลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร  -  - 1,200,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

คอนกรีต บริเวณแยก และเพียงพอกบัความ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ประชาชนได้มี อบต.หนองกระทุ่ม

บา้นนายกมล กลับฝ่ัง ต้องการของประชาชน ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ ความสะดวกใน

ถึงบา้นนายสมชาย อบต.หนองกระทุ่ม การคมนาคม

เมอืงมัน่ หมู่ที่ ๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

27 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 439,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

๕ ถนนริมนที และเพียงพอกบัความ ๖ เมตร ยาว ๗๕ ประชาชนได้มี ทต.โพสังโฆ

ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

หรือพื้นที่ ๔๕๐ ตร.ม. การคมนาคม

28 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  - 1,440,000  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

แอสฟัลท์ติก หมูท่ี่ ๑ และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ ประชาชนได้มี อบต.คอทราย

เร่ิมจากแยกหนา้วัดวัง ต้องการของประชาชน เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ความสะดวกใน

กะจับถึงทางแยกบา้น ไมน่อ้ยกว่า ๓,๐๐๐ การคมนาคม

นางพรพิมล คุ้มกนั ตร.ม.

29 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  - 900,000  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

ถึงบา้นนายทรง เสวกวิ และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพสังโฆ

หารี หมูท่ี่ ๔ ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

การคมนาคม

30 ลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดกว้าง ๕ เมตร  -  -  - 1,200,000  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

คอนกรีต บริเวณแยก และเพียงพอกบัความ ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ประชาชนได้มี อบต.หนองกระทุ่ม

ถนนลาดยาง ๓๐๓๒ ต้องการของประชาชน ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ ความสะดวกใน

ถึงเขตต้าบลสระแจง ม.๑ อบต.หนองกระทุ่ม การคมนาคม

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

31 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 900,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

๓-๔ ต.โพทะเล(สายหลัง และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพทะเล

โรงสีกจิสุพรรณการ ต้องการของประชาชน เมตร ความสะดวกใน

เกษตร) การคมนาคม

32 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  - 877,000  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๕ ถนนริมนที และเพียงพอกบัความ ๖ เมตร ยาว ๗๕ หนา ประชาชนได้มี ทต.โพสังโฆ

ต้องการของประชาชน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ความสะดวกใน

๔๕๐ ตร.ม. การคมนาคม

33 กอ่สร้างถนน คสล.จาก เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 900,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

บา้นนายช่างชวน ถึง และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพสังโฆ

บา้นนางจันทร์ เสวกวิ ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

หารี และถึงปัม๊บางจาก การคมนาคม

หมูท่ี่ ๔

34 กอ่สร้างถนน คสล.จาก เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน หมูท่ี่ ๕  -  - 286,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

บา้นนางอบุล ทับทิม และเพียงพอกบัความ ประชาชนได้มี อบต.ค่ายบางระจัน

ถึงคลองทิ้งน้้า หมู่ที่ ๕ ต้องการของประชาชน ความสะดวกใน

การคมนาคม

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

35 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 3,000,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

(ต้ังแต่นานายเฉลย ออ่น และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.หนองกระทุ่ม

สะอาด ถึงนานายสกล ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

ไมน้อ้ย (ฝ่ังขวา))หมู่ที่ ๔ การคมนาคม

36 กอ่สร้างถนน คสล.(ทาง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 1,800,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

เข้าแปลงนานางประยง และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพสังโฆ

กล่ินกหุลาบ ถึงสุดเขต ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

ติดต่อ) หมูท่ี่ ๗ การคมนาคม

37 กอ่สร้างถนน คสล. (ต้ัง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  - 1,000,000  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

แต่นานายเฉลย ออ่น และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.หนองกระทุ่ม

สะอาด ถึงนานางสีนวล ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

มาดี (ฝ่ังซ้าย) หมูท่ี่ ๔ การคมนาคม

38 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง

๑๐ บริเวณซอยสะพาน และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๕๐๐  -  - 3,000,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

(ข้างนานางละเอยีด ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนได้มี อบต.ท่าข้าม

สมบรูณ์) ความสะดวกใน

การคมนาคม

ที่

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

39 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 13,440,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

แอสฟัลท์ติก หมูท่ี่ ๔ และเพียงพอกบัความ ๖ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพทะเล

ต.โพทะเล เร่ิมจากถนน ต้องการของประชาชน เมตร ความสะดวกใน

ลาดยางสาย ๓๓๐๓ การคมนาคม

เส้นหลังวัดคลองระมาน

คันคลองทิ้งน้้า จากหมู่

๒-๓-๔ ผ่านบงึสีบวัทอง

ไปถึงถนนลาดยางสาย

บา้นกลับ ทองเล่ือน

40 กอ่สร้างสะพานเหล็ก/ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขนาดสะพานกว้าง  -  -  - 2,000,000  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

คอนกรีต บริเวณนานาย ความสะดวกในการ ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ประชาชนได้มี อบต.หนองกระทุ่ม

สมชาย เมอืงม่ัน ถึงต้า คมนาคม ความสะดวกใน

บลโพทะเล หมู่ที่ ๕ การคมนาคม

41 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 1,000,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

๑๓ (เส้นคลองตาเสือ) และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.ท่าข้าม

ต้าบลท่าข้าม ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

การคมนาคม

   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

42 ขยายถนน คสล.บริเวณ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 1,000,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๑๓ (บริเวณเส้น และเพียงพอกบัความ ๒ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ประชาชนได้มี อบต.ท่าข้าม

ทางเข้าวัดสละบาป) ต้องการของประชาชน เมตร ความสะดวกใน

ต้าบลท่าข้าม การคมนาคม

43 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  -  - 3,000,000 ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๑๔ (จากสะพาน และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ ประชาชนได้มี อบต.ท่าข้าม

ตลอดแนวทั้งสองสาย) ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

สายทุ่งนาไปถึงดงตาล การคมนาคม

44 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหก้ารสัญจรไปมา หมูท่ี่ ๘  -  -  -  - 1,000,000 สะพาน 1 แหง่ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๘ (เปล่ียนจากสะ เปน็ไปโดยสะดวก ความสะดวกใน อบต.ท่าข้าม

พานไมเ้ดิม) รวดเร็ว และปลอดภยั การคมนาคม

45 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 1,000,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

(จากบ้านนายเชาว ์ศรีอ่าง และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพสังโฆ

ทอง ถึงถนนทางหลวง ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

หมายเลข ๓๔๕๔ หมู่๑๑ การคมนาคม

ตวัชีว้ัด (KPI)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

46 ซ่อมแซมถนนโดยการ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 640,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

ลงหนิคลุก (จากถนน และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพสังโฆ

คลองชลประทาน ถึง ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

บริเวณบริเวณบงึหนอง การคมนาคม

กรด) หมูท่ี่ ๘

47 กอ่สร้างถนนโดยการลง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  -  - 1,200,000 ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

หนิคลุก(จากบา้นนาง และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพสังโฆ

จ้ารุญ ขันทอง ถึงแปลง ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

นาผู้ใหญ่บา้นนราชัย การคมนาคม

บญุจันทร์) หมูท่ี่ ๑๐

48 กอ่สร้างถนนโดยการลง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 780,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

หนิคลุก(บริเวณแยกวัด และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพสังโฆ

มว่งถึงแปลงนาวัดม่วง) ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกใน

หมูท่ี่ ๑๐ การคมนาคม

49 ปรับปรุงเบกิทางกอ่สร้าง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  - 1,500,000  -  - ถนน ๑ สาย ถนนมาตรฐาน จังหวดัสิงห์บุรี

ถนนดินผิวจราจรโดยลง และเพียงพอกบัความ ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ ประชาชนได้มี อบต.โพสังโฆ

หนิคลุก(จากคลองชล ต้องการของประชาชน เมตร ความสะดวกใน

ประทานถึงถนน คสล. การคมนาคม

เกาะโกงโก ้หมูท่ี่ ๑๒)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

50 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหก้ารสัญจรไปมา สะพาน คสล.  -  - 2,000,000  -  - สะพาน ๑ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

(บริเวณชลประทาน ๑ เปน็ไปโดยสะดวก กว้าง ๖ เมตร แหง่ ความสะดวกใน อบต.โพสังโฆ

ซ้าย ๑ ขวา สะพาน รวดเร็ว และปลอดภยั ยาว ๑๐ เมตร การคมนาคม

เหล็กเดิม) หมูท่ี่ ๑๔ การคมนาคม

51 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อใหก้ารสัญจรไปมา สะพาน คสล.

ขยายสะพาน คสล.หลัง เปน็ไปโดยสะดวก ๑ แหง่  -  - 850,000  -  - สะพาน ๑ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

วัดสิงหสุ์ทธาวาส ข้าม รวดเร็ว และปลอดภยั แหง่ ความสะดวกใน อบต.โพสังโฆ

คลองชลประทาน หมู ่๑๑ การคมนาคม

52 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง การคมนาคม

ติก หมูท่ี่ ๕ ต.โพทะเล และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๗๕๐

(จากต้นโพธิ์ถึงบา้นนาง ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  -  - 1,040,000  -  - จ้านวน ๑ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

พรเพ็ญ เอีย่มสะอาด แหง่ ความสะดวกใน อบต.โพสังโฆ

53 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกว้าง การคมนาคม

หมูท่ี่ ๗ ต.โพทะเล(เส้น และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐

บา้นนางวาสนา ต้องการของประชาชน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  -  - 1,800,000  -  - จ้านวน ๑ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ธูปบชูาภร) แหง่ ความสะดวกใน อบต.โพทะเล

การคมนาคม

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

54 กอ่สร้างเส้นทางจราจร เพื่อพัฒนาเส้นทาง กอ่สร้างเส้นทางจราจร  -  - 2,900,000  -  - จ้านวน ๑ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

"ปัน่จักรยาน"บนถนนลาด จราจรใหป้ระชาชน "ปัน่จักรยาน" ระยะทาง สายที่มกีาร ความปลอดภยั อบต.โพทะเล

ยางสาย สห ๔๐๓๗ ปัน่จักรยานออกก้าลัง ๑๓.๒๕๐ กโิลเมตร กอ่สร้างเส้น ในการปัน่จักร-

แยกทางหลวงหมายเลข กายมคีวามปลอดภยั รายละเอยีดตามแบบ ทางจราจร ยานออกก้าลัง

๓๒๕๑(กม.ที๒่๗+๙๕๐) ในการสัญจรไปมา แปลนที่ก้าหนดไว้ กายและมคีวาม

แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภยัในชีวิต

๓๓๐๓ (กม.๙+๕๐๐) และทรัพย์สิน

บา้นคลองระมาน

55 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาเส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 2  -  -  - ๑,๐๘๐,๐๐๐  - จ านวนเส้น ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
หมู ่๒ เร่ิมจากสะพาน คมนาคม มีถนนที่ได้ เร่ิมจากสะพานปนูถึงบา้น ถนนที่มี รับความสะดวก อบต.คอทราย
ปนูถึงบา้นนางสุริน มาตรฐานและมีความ นางสุริน รอดวิลัย ระยะทาง การกอ่สร้าง รวดเร็วในการ
รอดวิลัย ปลอดภยัในการเดิน ประมาณ ๖๐๐ ม. กว้าง ๓ ม. เดินทางปลอดภยั

ทางในทรัพย์สิน หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ในชีวิตและ
๑,๘๐๐ ตร.ม. ทรัพย์สิน

56 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารสัญจรไป ถนน คสล.หมูท่ี่ 1  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนพาหนะ การสัญจรไปมา จังหวดัสิงห์บุรี
หมู ่๑ เส้นคันคลอง มาเป็นไปโดยสะดวก ที่สัญจรไปมา เปน็ไปโดย อบต.ท่าข้าม
ชลประทานจาก หมู ่๒ รวดเร็ว และปลอดภัย บนถนนเส้นนี้ สะดวกรวดเร็ว
ต.ท่าข้าม สุดเขตหมู ่๑ เพิ่มมากขึน้ และปลอดภยั
ต.ท่าข้าม ติดเขต ต.วิหารขาว

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

 -175-



เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

57 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหก้ารคมนาคม กอ่สร้างสะพาน คสล.1 แหง่  -  -  -  - ๓,๒๐๐,๐๐๐ สะพาน 1 ประชาชนมี จังหวดัสิงห์บุรี
ข้ามแมน่้ านอ้ยวัดฟูก สะดวกสะบายและ แหง่ สะพานสัญจร อบต.โพสังโฆ

ฝ่ังตะวันตก หมู ่๙ ถึง ปลอดภยั ไปมาสะดวก
ฝ่ังตะวันออก หมู่ ๖ รวดเร็ว
ท่าข้าม

58 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อพัฒนาเส้นทาง กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  -  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐  - จ านวน 1 สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
พร้อมลงลูกรัง ม.2 คมนาคมและเส้นทาง และวางท่อระบายน้ าจุดสะพาน ทีม่ีการก่อสร้าง รับความสะดวก อบต.โพทะเล

ต.โพทะเล เชือ่มต่อ ขนส่งพืชผลผลิต หนองลี หมู ่2 เชือ่มต่อ ในการสัญจร
ต.สระแจง ทางการเกษตร ต.สระแจง กว้าง 4 ม. ยาว ไปมาและมี

3,000 ม. รายละเอยีดตาม ความปลอกภยั
แบบที่ก าหนดไว้ ในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร
59 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้มีถนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 6  -  -  - ๙๒๐,๐๐๐  - จ านวน 1 สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. หมู ่๖ และเพียงพอกับความ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ที่มกีารด าเนนิ รับความสะดวก อบต.โพทะเล

ต้องการของประชาชน ทางเข้าอนสุาวรีย์ปูด่อก การ รวดเร็วในการ
มีความปลอดภัยใน รายละเอยีดตามแบบที่ก าหนด เดินทางปลอด
ชีวติและทรับยสิ์น ภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

60 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน  -  - ๘,๐๐๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน เลียบคลองทิ้งน้ าเร่ิมจากคอ รับความสะดวก อบต.หนองกระทุ่ม

ด้านคมนาคมขนส่ง สะพานคลองทิ้งน้ าถึงเขต ในการคมนาคม

ติดต่อสีบวัทอง ม.๕
ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายฯ
กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร 

61 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ  -  - ๑,๕๘๔,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ซ.น้ าลูกยอ ม.๙ ต.บางระจัน รับความสะดวก อบต.ค่ายบางระจัน

ด้านคมนาคมขนส่ง อ.ค่ายบางระจัน กว้าง ๔ เมตร ในการคมนาคม

ยาว ๗๒๐ เมตร 
62 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๑  -  - ๑,๖๒๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน รับความสะดวก อบต.โพสังโฆ

ด้านคมนาคมขนส่ง (ทางเข้าวัดโพธิ์ศรี-วัดสน่ า) ในการคมนาคม

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ผลที่คาดว่าจะ
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63 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๒  - ๒,๔๐๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายฯ รับความสะดวก อบต.หนองกระทุ่ม

ด้านคมนาคมขนส่ง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ในการคมนาคม

หนา ๐.๑๕ เมตร
64 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๓  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ถ.รวมใจพัฒนา ต.โพสังโฆ รับความสะดวก อบต.โพสังโฆ

ด้านคมนาคมขนส่ง อ.ค่ายบางระจัน กวา้ง ๖ เมตร ในการคมนาคม

ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

65 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๔-๕  - ๑,๙๙๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน รับความสะดวก อบต.ค่ายบางระจัน

ด้านคมนาคมขนส่ง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ในการคมนาคม

66 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๕  -  -  - ๑,๘๕๒,๐๐๐  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน รับความสะดวก อบต.ค่ายบางระจัน

ด้านคมนาคมขนส่ง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘๔๒ เมตร ในการคมนาคม

67 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๑๔  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน (จากสะพานหลังหมูบ่า้นไป รับความสะดวก อบต.ท่าข้าม

ด้านคมนาคมขนส่ง วัดสละบาปเลียบคลองชล- ในการคมนาคม

ประทานฝ่ังตะวันออก)
กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ
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68 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก กอ่สร้างสะพานข้ามคลอง  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - จ านวนสะพาน ท้าใหป้ระชน จังหวดัสิงห์บุรี

๑ ขวา บริเวณบา้น ในการเดินทาง กว้าง 10 เมตร ยาว 50 เมตร ที่กอ่สร้าง สะดวกในการเดินทาง อบต.หนองกระทุ่ม

นายประสิทธิ์ อนิทนะ

ม.5 ต.หนองกระทุ่ม
อ.ค่ายฯ ถึง ม.8 ต.เขาดิน

อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบรีุ

69 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๔  -  - ๑,๙๙๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน รับความสะดวก อบต.โพทะเล

ด้านคมนาคมขนส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ในการคมนาคม

70 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๖  -  - ๒,๔๐๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายฯ รับความสะดวก อบต.หนองกระทุ่ม

ด้านคมนาคมขนส่ง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ในการคมนาคม

หนา ๐.๑๕ เมตร

71 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. บนคัน-  -  - ๕๔๐,๐๐๐  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน คลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๓ รับความสะดวก อบต.โพทะเล

ด้านคมนาคมขนส่ง ขวา ๑ ขวา ม.๗ ต.โพทะเล ในการคมนาคม

(ต่อเนือ่งจาก อบจ.สห.)
กวา้ง ๔ เมตร กวา้ง ๓๐๐ เมตร

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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72 กอ่สร้างถนนยางพารา เพื่อใหป้ระชาชนใน หมูท่ี่ 4-หมูท่ี่ 5 กว้าง 5 เมตร  -  -  - ๓,๒๓๔,๐๐๐  - ถนนจ านวน ประชาชนหมู่ จังหวดัสิงห์บุรี
แอสฟัลติกคอนกรีต หมูท่ี่ 4-5 ได้มถีนน ยาว 1,470 เมตร หรือมี 1 เส้น 4-5 ได้รับ อบต.ค่ายบางระจัน

บริเวณสะพานหนองกรด ส าหรับใช้คมนาคม พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,880 ตร.ม. ความสะดวก
หมู ่๕ ถึงเขตติดต่อ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วในการ
หมู ่๔ ต.ค่ายบางระจัน รวดเร็ว เดินทางปลอด

ภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

73 ปรับเกรดลงหนิคลุก -เพื่อใหป้ระชาชนมี ปรับเกรดลงหนิคลุก ระยะทาง  -  -  - ๑๕๐,๐๐๐  - จ านวน 1 สาย ประชาชนมี จังหวดัสิงห์บุรี

ถนนคันคลอง ๑ ความสะดวกรวดเร็ว 1,000 เมตร (รายละเอยีด ที่มกีารด าเนนิ เส้นทางในการ อบต.โพทะเล

ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา ในการคมนาคมและ ตามแบบที่ก าหนด) การ คมนาคม
ฝ่ังตะวันออก หมู่ ๗-๘ แกไ้ขปญัหาความ สะดวกรวดเร็ว
ต.โพทะเล ถึงหมู ่๔ เดือดร้อนของประชาชน และมคีวาม
ต.บา้นจ่า -เพื่อเปน็เส้นทางขนส่ง ปลอดภยัใน

ผลผลิตการเกษตร การขนส่งผลผลิต
74 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4  -  -  - ๒,๓๔๐,๐๐๐  - ร้อยละ 50 ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

(จากบา้นพรเทพ หมูท่ี่ 1 มถีนน ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ประชาชนได้ รับความสะดวก อบต.โพสังโฆ

ถึงคลองทิ้งน้ า) หมู ่๑ ส าหรับการคมนาคม หมูท่ี่ 1 รับความสะดวก ในการคมนาคม
(หลังวัดโพสังโฆ) สะดวกรวดเร็ว ในการคมนาคม

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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75 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กว้าง ๕ เมตร ยาว  -  -  - ๒,๓๕๕,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และเพียงพอกบัความ ๙๕๐ เมตร หรือคิด ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.อนิทร์บรีุ

หมูท่ี่ ๗จากถนนทาง ต้องการของประชาชน เปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า การคมนาคม

หลวงหมายเลข ๓๒ ไป ๔,๗๕๐ ตร.ม.

ทางทิศตะวันออก-เขต

อบต.ง้ิวราย

76 กอ่สร้างถนน คสล.สาย เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน หมูท่ี่ ๙ ต้าบลท่างาม  -  - ๑,๓๕๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เชียงราก หมูท่ี่ ๙ และเพียงพอกบัความ ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ท่างาม

ต้าบลท่างาม ต้องการของประชาชน การคมนาคม

77 กอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม เพื่อใหก้ารสัญจรไปมา กอ่สร้างสะพาน คสล.  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - สะพาน คสล. ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

คลองชลประทาน เปน็ไปโดยสะดวก กว้าง ๗ เมตร จ้านวน ๑ ความสะดวกใน อบต.น้้าตาล

บริเวณหลังบา้นนาง รวดเร็ว และปลอดภยั ยาว ๒๗ เมตร แหง่ การคมนาคม

เจริญศรี พวงลัดดา

หมูท่ี่ ๑

78 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร  -  - ๑,๕๘๑,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ไปนา (นางประเจียด) และเพียงพอกบัความ ยาว ๘๕๐ เมตร หนา 0.05 เมตร ๑ สาย ความสะดวกใน ทต.อินทร์บุรี

หมูท่ี่ ๑ ต้องการของประชาชน เปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า การคมนาคม

๒,๕๕๐ ตร.ม.

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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79 เสริมถนนพร้อมกอ่สร้าง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนน คสล.ขนาด  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ถนน คสล.บริเวณหลัง และเพียงพอกบัความ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.น้้าตาล

อบต.น้้าตาล ถึงคลอง ต้องการของประชาชน ๒๒๖ เมตร การคมนาคม

ชลประทานมหาราช

80 กอ่สร้างถนน คสล. สาย เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนน คสล.ขนาด  -  - ๗,๒๐๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

คลองจิกทิศเหนอื หมู่ที่ และเพียงพอกบัความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ท่างาม

๑๐ ต้าบลท่างาม ต้องการของประชาชน ๓,๐๐๐ เมตร การคมนาคม

81 กอ่สร้างถนนดินลงลูกรัง ๑.เพื่อใหก้ารคมนาคม ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว  -  - ๑,๕๖๓,๗๐๐  -  - ร้อยละความ ๑.ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

พร้อมวางท่อระบายน้้า มคีวามสะดวก ๕๑๐ ม.สูง ๒ ม.หรือปริมาณดิน พึงพอใจของ ความสะดวกใน ทต.ทับยา

บริเวณบา้นนายสายยนต์ ๒. เพื่อลดปญัหาน้้า ถมไมน่อ้ยกว่า ๕,๓๐๕ ลบ.ม. ประชาชน การคมนาคม

สะอาดยวง หมู่ที่ ๑ ท่วมขังในชุมชน และลงลูกรังกว้าง ๓ ม.ยาว ๒.ลดปญัหาน้้า

ต้าบลทับยา ๕๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม. ท่วมขังในชุมชน

หรือปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า

๔๐๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้้า

คสล.ขนาด ๐.๔๐ ม. จ้านวน

๔๕๐ ท่อน พร้อมบอ่พัก คสล.

พร้อมฝาปดิขนาด ๐.๔๐ ม.

จ้านวน ๕๐ บอ่

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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82 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

บริเวณคันคลอง ๒ ขวา ๑และเพียงพอกบัความ บริเวณคันคลอง ๒ ขวา ๑ ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ประศุก

ซ้าย หมู่ที่ ๗ ต.ประศุก ต้องการของประชาชน ซ้าย หมูท่ี่ ๗ ต.ประศุก การคมนาคม

83 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนน คสล.กว้าง ๓.๕ ม.

หมูท่ี่ ๕ (หลังวัดประศุก และเพียงพอกบัความ ยาว ๒,๒๐๐ ม. หนา  -  - ๕,๒๒๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ไปถึงโพธิ์กร่าง) ต้องการของประชาชน ๐.๑๕ ม.หรือคิดเปน็ ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.อินทร์บุรี

พื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า การคมนาคม

๖,๖๐๐ ตร.ม.จากถนน

คันคลองชลประทาน

ไปทางทิศตะวันตกหลัง

วัดประศุกตรงข้าม

สะพานปนู

84 กอ่สร้างถนน คสล.จาก เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.  -  - ๓,๕๒๐,๐๐๐  -  - ร้อยละของ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

สะพานปนูออกทุ่งนา และเพียงพอกบัความ ขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ประชาชนที่ใช้ ความปลอดภยั ทต.ทับยา

หมูท่ี่ ๓ -หมูท่ี่ ๑๐ ต้องการของประชาชน ๑,๙๙๐ เมตร หนา เส้นทางสัญจร ในชีวิตและ

ต้าบลทับยา ๐.๑๕ เมตร หรือปริ มคีวามปลอด ทรัพย์สิน

มาณคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ภยั

๕,๙๗๐ ตร.ม.

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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บาท บาท บาท บาท บาท

85 กอ่สร้างถนน คสล.จาก เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.  -  - ๒,๘๐๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

วัดราษฎร์บ้ารุง - วัด และเพียงพอกบัความ ขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.น้้าตาล

ศรีส้าราญ (หนา้ท่า) ต้องการของประชาชน ๘๐๐ เมตร การคมนาคม

86 เสริมถนน คสล.บริเวณ เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ขนาดกว้าง ๕ เมตร  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ข้างปอ้มต้ารวจ ถึงตลาด และเพียงพอกบัความ ยาว ๒๒๐ เมตร ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.น้้าตาล

บา้นไร่ หมู่ที่ ๖ ต้องการของประชาชน การคมนาคม

87 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.  -  -  - ๑,๓๒๒,๖๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

บริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูง และเพียงพอกบัความ ขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑ สาย ความสะดวกใน ทต.ทับยา

ถึงบา้นนายบรรจง หมู่ ต้องการของประชาชน ๗๖๐ เมตร หรือปริมาณ การคมนาคม

ที่ ๒ ต้าบลทับยา คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

๒,๒๘๐ ตร.ม.

88 ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ปรับปรุงถนน คสล.โดย  -  -  - ๑,๕๘๑,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๗ จากถนนทาง และเพียงพอกบัความ ปแูอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.อินทร์บุรี

หลวงหมายเลข ๓๒ ต้องการของประชาชน ทับหนา้ ผิวจราจร การคมนาคม

ไปทางทิศตะวันออก กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๖๐

ถึงบริเวณบา้นนาย ม.หรือคิดเปน็พื้นที่

อ้านวย วงษสิ์งห์ แอสฟัลท์ติกไมน่อ้ย

กว่า ๔,๒๔๐ ตร.ม.

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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บาท บาท บาท บาท บาท

89 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนนขนาดกวา้ง ๓ เมตร  -  -  -  - ๑,๙๓๒,๓๐๐ ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

บริเวณบางยายแฟง และเพียงพอกบัความ ยาว ๑,๑๓๐ เมตร ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.น้้าตาล

หมูท่ี่ ๓ ต้องการของประชาชน การคมนาคม

90 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง  -  -  -  - ๘๑๒,๐๐๐ ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

บา้นเชียงราก หมู่ที่ ๖,๑๕และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ ม. ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ทองเอน

ต้องการของประชาชน หนา ๐.๑๕ ม.คิดเปน็ การคมนาคม

พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่

๑,๔๐๐ ตร.ม.

91 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง  -  -  -  - ๔,๗๐๔,๐๐๐ ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๑ จากถนน คสล. และเพียงพอกบัความ ๓.๕ ม.ยาว ๒,๒๔๐ ม. ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.อินทร์บุรี

อบจ.เดิมหลังวัดโบสถ์ ต้องการของประชาชน หนา ๐.๑๕ ม.คิดเปน็ การคมนาคม

ไปทางทิศตะวันตก พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่

๕,๑๑๐ ตร.ม.

92 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง  -  - ๓,๓๐๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เรียบแม่น้้า จุดเร่ิมต้นบ้าน และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ ม. ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.น้้าตาล

นายวีระ ถึงสุดเขต ต้องการของประชาชน การคมนาคม

หมูท่ี่ ๑

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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93 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์- เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ติกส์คอนกรีต เดือดร้อนของประชาชน คอนกรีต ม.๖ จากทางลง ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ประศุก

ด้านคมนาคมขนส่ง วัดเสือข้ามถึงทางงลต้นหว้า การคมนาคม

ต.ประศุก อ.อนิทร์บรีุ

94 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. เลียบ  -  - ๓,๘๔๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน คลองชลประทานส่ีซ้ายจาก ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ง้ิวราย

ด้านคมนาคมขนส่ง เดิมเชือ่มต่อถึงถนนสาย การคมนาคม

เอเชีย ม.๑ ต.ง้ิวราย อ.อินทร์บุรี

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร

95 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ  -  -  - ๓,๓๒๗,๗๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ริมแมน่้ าเจ้าพระยา ม.8 ๑ สาย ความสะดวกใน ทต.ทับยา

ด้านคมนาคมขนส่ง ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี  กวา้ง 4 เมตร

ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร

96 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. สาย  -  -  - ๑,๙๕๐,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน คลองจิกใต้ ม.๑๐ ต.ท่างาม ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ท่างาม

ด้านคมนาคมขนส่ง อ.อนิทร์บรีุ กว้าง ๔ เมตร

ยาว ๘๐๐ เมตร 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ
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97 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. สายคัน-  -  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน คลอง ๑ ซ้าย ๑ ขวา ชัยนาท- ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ง้ิวราย

ด้านคมนาคมขนส่ง ปา่สัก ฝ่ังตะวันออก ม.๙ การคมนาคม

ต.ง้ิวราย อ.อนิทร์บรีุ กว้าง

๔ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร

98 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. สาย  -  -  -  - ๓,๘๐๐,๐๐๐ ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน เชียงราก ม.๑๑ ต.ท่างาม ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ท่างาม

ด้านคมนาคมขนส่ง อ.อนิทร์บรีุ กว้าง ๔ เมตร

ยาว ๑,๕๑๐ เมตร

99 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ  -  -  -  - ๑,๖๒๑,๙๐๐ ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ข้างวัดปากแรต ม.๑๑ ๑ สาย ความสะดวกใน ทต.ทับยา

ด้านคมนาคมขนส่ง ต.ทับยา อ.อนิทร์บรีุ กว้าง

๔ เมตร ยาว ๖๔๘ เมตร หนา 0.15 เมตร

100 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๕  -  -  - ๒,๙๗๖,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ต.อนิทร์บรีุ อ.อนิทร์บรีุ ๑ สาย ความสะดวกใน อินทร์บุรี

ด้านคมนาคมขนส่ง ถนนคันคลองชลประทาน

บา้นดอนแสงจันทร์ กว้าง

๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

101 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. เลียบ  -  -  - ๓,๖๐๐,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน คลองชลประทานสามซ้าย ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ง้ิวราย

ด้านคมนาคมขนส่ง ม.๓ ต.ง้ิวราย อ.อนิทร์บรีุ การคมนาคม

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

102 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๗  -  -  - ๕,๓๙๙,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ถึงสุดเขต ต.ทับยา อ.อนิทร์ฯ ๑ สาย ความสะดวกใน ทต.ทับยา

ด้านคมนาคมขนส่ง กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๕๖ เมตร

103 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ  -  - ๒,๓๕๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน คลองมหาราชฝ่ังตะวันออก ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.น้้าตาล

ด้านคมนาคมขนส่ง ม.๑-๑๐ ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี การคมนาคม

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร

104 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนน คสล. ม.๔  -  -  -  - ๒,๕๙๕,๐๐๐ ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เดือดร้อนของประชาชน ถึงสะพานปนู ม.๒ ต.ทับยา ๑ สาย ความสะดวกใน ทต.ทับยา

ด้านคมนาคมขนส่ง อ.อินทร์บุรี กวา้ง ๔ เมตร

ยาว ๑,๑๓๓ เมตร หนา

๐.๑๕ เมตร

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

105 กอ่สร้างถนน คสล. สาย เพื่อใหเ้กดิความสะดวก กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนถนน ประชาชนสัญจร จังหวดัสิงห์บุรี

คันคลองมหาราชฝ่ังทิศ ในการคมนาคมและลด 4 เมตร ยาว 4,300 เมตร เพิ่มขึน้ ไปมาสะดวกขึน้ อบต.ท่างาม

ตะวันออกต้ังแต่ประตู อตัราการเกดิอบุติัเหตุ

ระบายน้ า ม.9 ต.ท่างาม

ถึง ม.6 ต.อนิทร์บรีุ

106 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่ให้การสัญจรสะดวก ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย  -  - ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ถนนมีไ่ด้มาตร- ประชาชนสามารถ จังหวดัสิงห์บุรี

สายโพงาม ม.7 และปลอดภยั โพงาม ม.7 ต.หว้ยชัย ฐาน 1 สาย สัญจรไปมาสะดวก อบต.ห้วยชัน

ต.หว้ยชัน กว้าง 8 เมตร ยาว 3,800 เมตร และปลอดภยั

เสริมผิวแอสฟัลติกส์ช่วงที่ข ารุด

คิดเป็นพืน้ทีล่าดยางประมาณ 15,200 ตร.ม.

107 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อสัญจรไปมาระหว่าง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว  -  - ๒,๖๐๐,๐๐๐  -  - ถนน คสล. ม.7 ประชาชนสะดวก จังหวดัสิงห์บุรี

ม.7 ต.อนิทร์บรีุ หมูบ่า้น 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ในการคมนาคม อบต.อินทร์บุรี

คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,000 ตร.ม. ยาว 1,000เมตร

จากถนนคอนกรีต อบจ. เดิมข้าง หนา 0.15 เมตร

ฟาร์มหมเูกา่ไปทางทิศตะวันออก

ต.ทองเอน

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

108 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว กวา้ง 3 ม. ยาว 690 ม.  -  - ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ถนน 1  เส้น ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
คสล.จากถนนลาดยาง และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพืน้ที่ รับความสะดวก อบต.ทองเอน

สายไผ่ด า - วดักลาง ในการสัญจร ไม่น้อยกวา่ 2,070 ตร.ม. รวดเร็วและ
ถึงสวนนายมานะ - พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ปลอดภัยใน
นางรจนา ศรีเมือง 0-0.50 ม. พร้อมปรับสภาพ การสัญจรไปมา
หมูท่ี ่3  ต.ทองเอน พืน้ทีใ่ห้เรียบร้อย

109 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความ กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา  -  - ๖๒๒,๐๐๐ ๖๒๒,๐๐๐ ๖๒๒,๐๐๐ ถนน 1  เส้น ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
คสล.  จากถนนสาย สะดวกรวดเร็ว 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ที ่คสล. รับความสะดวก อบต.ทองเอน

สห.2001 และปลอดภัย ไม่น้อยกวา่ 1,040 ตร.ม. รวดเร็วและ
(หลังโรงเรียน)ถึงนา ในการสัญจร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ปลอดภัยใน
นส.บุญคอย พยคักุล 0-0.50 ม. พร้อมปรับสภาพ การสัญจรไปมา
หมูท่ี ่9  ต.ทองเอน พืน้ทีใ่ห้เรียบร้อย

110 โครงการปรับปรุง เพือ่พัฒนาระบบโครงสร้าง พืน้ทีต่ าบลประศุก  -  - ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ ถนน คสล. โครงการโครงสร้าง จังหวดัสิงห์บุรี
ถนนโดยใช้คอนกรีต พืน้ฐาน 1 สาย พืน้ฐานได้รับการ อบต.ประศุก

เสริมเหล็กเลียบ พัฒนา

คลองชลประทาน

หมูท่ี ่1  - หมูท่ี ่7 
ต.ประศุก

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

111 โครงการปรับปรุง เพือ่พัฒนาระบบโครงสร้าง พืน้ทีต่ าบลประศุก  -  - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ถนนแอสฟัลท์ติก โครงการโครงสร้าง จังหวดัสิงห์บุรี
ถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก พืน้ฐาน 1 สาย พืน้ฐานได้รับการ อบต.ประศุก

หมูท่ี ่6 ทางลง พัฒนา

วดัเสือข้ามถึงทางลง

ต้นหวา้ต่อจากเดิม

ต.ประศุก

112 โครงการก่อสร้าง เพือ่พัฒนาระบบโครงสร้าง กวา้ง 3 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. โครงการโครงสร้าง จังหวดัสิงห์บุรี
ถนนคอนกรีตเสริม พืน้ฐาน 1 สาย พืน้ฐานได้รับการ อบต.ประศุก

เหล็กจากประตู พัฒนา

ระบายน้ า หมูท่ี ่7 

ถึงหมูท่ี ่9  ต.ประศุก

113 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้มีถนนลาดยางทีไ่ด้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง  -  - ๑,๘๔๘,๐๐๐ ๑,๘๔๘,๐๐๐ ๑,๘๔๘,๐๐๐ 1 สายทาง ประชาชนสะดวก จังหวดัสิงห์บุรี
คอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานและป้องกัน 4 ม. ยาว 700 ม. ท่อขนาด ปลอดภัย อบต.ชีน้้าร้าย

พร้อมวางท่อระบาย น้ าท่วมขัง Ø 0.40 ม. ยาว 700 ม.
น้ าทิง้ หมูท่ี ่1 

ต.ชีน้ าร้ายจากอูช่่างเอ้

ถึงแม่น้ าเจ้าพระยา

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

114 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เร่ิมจากคลองชลประทาน และเพียงพอกบัความ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.บ้านแป้ง

หมูท่ี่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๔ ต้องการของประชาชน ๘๙๐ เมตร หนาเฉล่ีย การคมนาคม

(บา้นผู้พัน) ๐.๑๕ เมตร

115 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  -  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

สายกลางหมูบ่า้น หมู่ที่ และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๓ กม. ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.โรงช้าง

๔,๕,๖ ต้าบลโรงช้าง ต้องการของประชาชน ตามแบบของ อบต. การคมนาคม

116 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน สะพาน คสล.ขนาด  -  - ๒,๖๗๐,๐๐๐  -  - จ้านวนสะพาน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ข้ามคลองชลประทาน และเพียงพอกบัความ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เพิ่มขึน้ ความสะดวกใน ทต.พรหมบุรี

(ชัยนาท-อยุธยา) ซอย ต้องการของประชาชน เมตร ทางเท้า ๒ ข้าง ๆ การคมนาคม

ตะกร้อ หมูท่ี่ ๓ ละ ๑.๒๐ เมตร (ตาม

แบบ ท.๓-๐๔)

117 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง ๓ ม.  -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

จากบา้นบางจิก - สาย และเพียงพอกบัความ ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.บ้านแป้ง

บา้นสามหลัง หมูท่ี่ ๖ ต้องการของประชาชน เฉล่ีย ๐.๑๕ ม. การคมนาคม

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

118 ลงลูกรัง หมูท่ี่ ๖ ต้าบล เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  -  -  -  - ๑,๒๘๐,๐๐๐ ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

โรงช้าง ทางลงทุ่งหนอง และเพียงพอกบัความ ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.โรงช้าง

ราด ต้องการของประชาชน เมตร ตามแบบที่ การคมนาคม

อบต.ก้าหนด

119 กอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนใช้ สะพาน คสล.ขนาด  -  -  - ๒,๔๐๓,๐๐๐  - จ้านวนสะพาน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ข้ามคลองชลประทาน สัญจรไปมาได้สะดวก กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เพิ่มขึน้ ความสะดวกใน ทต.พรหมบุรี

(คลอง ๘ ซ้าย) ซอย ทางเท้า ๒ ข้าง ๆ ละ การคมนาคม

เทศบาล ๒ (พัฒนา๒) ๑.๒๐ เมตร ตาม

หมูท่ี่ ๖ แบบ ท.๓-๐๔)

120 ลงลูกรัง ถนนลงทุ่ง เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ลงลูกรัง ถนนลงทุ่ง  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๑-๖ ต้าบลโรงช้าง และเพียงพอกบัความ หมูท่ี ่๑-๖ ต้าบลโรงช้าง ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.โรงช้าง

ต้องการของประชาชน การคมนาคม

121 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล. ม.1 เส้น  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๑ เส้นเรียบคลอง และเพียงพอกบัความ เรียบคลองชลประทานเร่ิมต้ังแต่ ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.พระงาม

ชลประทาน ฝ่ังตะวันตก ต้องการของประชาชน เขตติดต่อจังหวดัอ่างทอง จนถึง การคมนาคม

ม.๒ ขนาดกว้าว ๔ เมตร ยาว

2,000 เมตร ไหล่ทางหนิคลุก
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

122 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐  - จ้านวนสะพาน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๒ เส้นเรียบคลอง และเพียงพอกบัความ ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว เพิ่มขึน้ ความสะดวกใน อบต.พระงาม

ชลประทาน ฝ่ังตะวันตก ต้องการของประชาชน ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ การคมนาคม

ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้าง

ละ ๐.๕๐ เมตร

123 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.  -  -  - ๙,๐๐๐,๐๐๐  - จ้านวนสะพาน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

เรียบคลองชลประทาน และเพียงพอกบัความ ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว เพิ่มขึน้ ความสะดวกใน อบต.พระงาม

หมทูี่ ๔ ต้องการของประชาชน ๒,๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ การคมนาคม

124 กอ่สร้างสะพาน เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพานข้ามคลอง  -  - ๒,๖๗๐,๐๐๐  -  - สะพาน ๑ แหง่ ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

ฐาน และเพียงพอกบั ชลประทาน (คลอง ๘ ซ้าย) รับความสะดวก ทต.พรหมบุรี

ความต้องการของ ม.๒ เขตติดต่อ ม.๔ ต.บางงา ในการคมนาคม

ประชาชน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบรีุ กว้าง ๗ เมตร

ยาว ๒๐ เมตร รายละเอยีด

ตามแบบมาตรฐานของ

ท้องถิน่ (ท.๓-๐๔)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

125 กอ่สร้างสะพาน เพื่อใหม้สีะพานมาตร- กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้าม  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - สะพาน ๑ แหง่ ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

ฐาน และเพียงพอกบั คลองชลประทานตรงข้าม รับความสะดวก ทต.ถอนสมอ

ความต้องการของ ครัวแมจ่ าป ีม.๔ ต.พิกลุทอง ในการคมนาคม

ประชาชน อ.ท่าช้าง กว้าง ๗ เมตร
ยาว ๗ เมตร รายละเอยีด
ตามแบบมาตรฐานของ
ท้องถิน่ (ท.๓-๐๔)

126 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้ กอ่สร้างุถนน คสล.กว้าง ๔ ม.  -  - ๕๖๙,๓๐๐  -  - ถนน คสล. ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
สายริมคลองชลประทาน รับความสะดวกและ ยาว ๒๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 1 สาย รับความสะดวก อบต.โพประจักษ์

บริเวณบ้านนางบุญเรือน ปลอดภยัในการ หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๙๖๔ และปลอดภยั
เชือ้โชติ ถึงถนน คสล. สัญจร  ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ในการสัญจร
เดิม เชือ่มต่อ ต.โพสังโฆ ๒ ข้างเฉล่ียข้างละ ๐.๕๐ ม. เพิ่มขึน้

หรือมปีริมาตรลูกรังไมน่อ้ย
กว่า 36.15 ลบ.ม.

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

127 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้ กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4  -  - ๓,๒๔๐,๐๐๐  -  - ถนน คสล.1 ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

สายริมคลองชลประทาน รับความสะดวกและ เมตร ยาว 1,800 เมตร สาย รับความสะดวก ทต.ถอนสมอ

จากวัดพิกลุทอง ม.3 ปลอดภยัในการ หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ และปลอดภยั
ถึงเขต ม.5 ต.พิกลุทอง สัญจร  ไมน่อ้ยกว่า 7,200 ตร.ม. ในการสัญจร
เชือ่มต่อระหว่างหมู่ ๓, เพิ่มขึน้
หมู ่๔,หมู่ ๕ ต.พิกลุทอง

128 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ เพื่อใหป้ระชาชนได้ กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกผิว  -  - ๒,๗๕๐,๐๐๐  -  - ถนน ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

ติกสายเลียบคลอง รับความสะดวกและ จราจรกว้าง ๔ ม. ยาว แอสฟัลท์ติก รับความสะดวก ทต.ถอนสมอ

ชลประทานสาย ปลอดภยัในการ ๑,๓๗๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 1 สาย และปลอดภยั
โคกพร้าว-โรงร า สัญจร  หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ในการสัญจร
หมู ่๗ ต.ถอนสมอ ติดต่อ ๕,๕๐๐ ตร.ม. เพิ่มขึน้
หมูท่ี่ ๒,๕ ต.ถอนสมอ
และหมู่ 5 ต.โพประจักษ์

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

129 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้ กอ่สร้างถนน คสล.4 ช่วง  -  - ๖,๙๐๖,๖๐๐  -  - ถนน คสล. ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี
ริมคลองชลประทาน รับความสะดวกและ ชว่งที่ ๑ ต้ังแต่สะพานปนู 1 สาย รับความสะดวก อบต.โพประจักษ์

หมู ่๒ และหมู ่๔ ปลอดภยัในการ ติดต่อ ต.บางระจัน ถึง คสล. และปลอดภยั
ต.โพประจักษ ์เชือ่มต่อ สัญจร  เดิมสายริมคลอง กว้างเฉล่ีย ในการสัญจร
ต.บางระจัน ๔ ม. ยาวโดยประมาณ ๘๑๓ เพิ่มขึน้
อ.ค่ายบางระจัน ม.หนา ๐.15 ม. หรือตาม 

สภาพพื้นที่หรือพื้นที่ คสล.
ไมน่อ้ยกว่า 3,252 ตร.ม.
ชว่งที่ ๒ ต้ังแต่สะพานปนู
ทางเข้าวัดโสภาถึงสะพานปนู
หนา้ที่ท าการ อบต.โพประจักษ์
กว้างเฉล่ีย ๔ ม. ยาวโดย
ประมาณ ๗๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ไหล่ทางลงลูกรังเฉล่ียข้างละ
๐.๕๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่
หรือมพีื้นที่ คสล. ไมน่อ้ยกว่า
 ๒,๘๐๘ ตร.ม.

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

ชว่งที่ ๓ ต้ังแต่สะพานปนู
หนา้ที่ท าการ อบต.โพประจักษ์
ถึงถนน คสล.สุดบงึกระดีแดง
ลูกที่ ๒ กว้างเฉล่ีย ๔ ม. 
ยาวโดยประมาณ ๖๗๑ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลง
ลูกรังเฉล่ียข้างละ ๐.๕๐ ม.
หรือตามสภาพพื้นที่หรือมี
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๒,๖๘๔ ตร.ม.
ชว่งที่ ๔ ต้ังแต่ถนน คสล.
สุดบงึกระดีแดง ลูกที่ ๒ ถึง
แท็งค์ประปา หมู ่๔ กว้างเฉล่ีย
๔ ม.ยางประมาณ ๙๒๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่หรือมพีื้นที่
ไมน่อ้ย ๓,๖๘๐ ตร.ม.

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

130 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ ด าเนินการกอ่สร้างถนน คสล.  -  - ๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รับ จังหวดัสิงห์บุรี

ทางเข้าสวนปา่100 ป ี เดือดร้อนของประชาชน ระยะทาง 400 เมตร ความสะดวกใน อบต.พักทัน

(สวนสมเด็จย่า) ม.1 ด้านคมนาคมขนส่ง การคมนาคม

ต.พักทัน
131 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง  -  - ๑,๐๑๖,๔๐๐  -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๑๔ ต.ไมดั้ด เชือ่ม และเพียงพอกบัความ ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ไมดั้ด

ต่อหมู่ที่ ๓ ต.คอทราย ต้องการของประชาชน ยาว ๕๒๘ เมตร การคมนาคม

132 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล.  -  -  - 2,733,500  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

สายที่ ๖๒ หมู่ที่ ๒ และเพียงพอกบัความ สายที่ ๖๒ หมูท่ี่ ๒ ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.ไมดั้ด

ต้าบลไมดั้ด ต้องการของประชาชน ต้าบลไม้ดัด กวา้ง ๓.๕ ม. การคมนาคม

ยาว ๑,๔๒๐ ม.

133 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน บริเวณจากหนา้บา้น  -  -  - 1,000,000  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๖ ต้าบลบา้นจ่า และเพียงพอกบัความ นายอ้าพร ถึงบา้นนาย ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.บา้นจ่า

อ.บางระจัน ต้องการของประชาชน อ้านวย กว้าง ๔ เมตร การคมนาคม

ระยะทาง ๕๔๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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134 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน บริเวณบา้นนายแมน้  -  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ถนนจ้านวน ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๘ ต้าบลบา้นจ่า และเพียงพอกบัความ ฟักศรี ถึงเขตหมูท่ี่ ๑ ๑ สาย ความสะดวกใน อบต.บา้นจ่า

ต้องการของประชาชน (ฝ่ังลูกรัง) กว้าง ๔ ม. การคมนาคม

ยาว ๒,๒๗๐ ม. หนา

๐.๑๕ เมตร

135 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อพัฒนาปรับปรุง ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล.  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนน คสล.หมู่ ประชาชนมี จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. หมู ่๔ จากบา้น ถนนให้มีความสะดวก หมูท่ี่ 4 ยาว 500 เมตร 4 จ านวน ความสะดวก อบต.พักทัน

นายเชาว์ เขียวรี ถึง ปลอดภยัเหมาะสม 1 แหง่ ด้านการคมนาคม
สะพานวัดเชิงหวาย กบัการคมนาคม มคีวามปลอดภยั
(ปชค๕๙) ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน
136 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อพัฒนาปรับปรุง ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล.  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ กอ่สร้างถนน ประชาชนมี จังหวดัสิงห์บุรี

คสล.จากบ้านพันตรีสมุน ถนนให้มีความสะดวก หมูท่ี่ 7 ยาว 500 เมตร คสล.ระยะทาง ความสะดวก อบต.พักทัน

มานพ ถึงลงทุ่งนา ปลอดภยัเหมาะสม 500 เมตร ด้านการคมนาคม
หมูท่ี่ ๗ กบัการคมนาคม จ านวน 1 แห่ง มคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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137 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนใน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  -  - ๖,๕๗๐,๐๐๐ ๖,๕๗๐,๐๐๐ ๖,๕๗๐,๐๐๐ ร้อยละ 3 ครัวเรือนมีการ จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. บริเวณหมู ่๑๐ หมู่ที่ 10 ต.โพชนไก่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 ของครัวเรือน คมนาคม ทม.บางระจัน

ต.โพชนไก ่ มถีนนใช้ในการ เมตร หนา 0.15 เมตร ในเขตเทศบาล สะดวกรวดเร็ว
คมนาคมได้สะดวก หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า
รวดเร็ว 6,800 ตร.ม. ตามแบบ

เทศบาลเมอืงบางระจัน
138 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. บริเวณซอย  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ประชาชน จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. หมู ่๔ ต.บา้นจ่า ได้รับความสะดวก หนองหวัลิง กว้าง 4 เมตร ความสะดวก ได้รับความ อบต.บา้นจ่า

บริเวณซอยหนองหวัลิง ในการคมนาคม ยาว 1,115 เมตร หนา ในการคมนาคม สะดวกและ
0.15 เมตร เพิ่มมากขึน้ ปลอดภยั

139 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ระยะทาง 1,500 เมตร  -  - ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้ ประชาชนใน จังหวดัสิงห์บุรี

คสล.จากสะพานตาเล้ียง ในพื้นที่มเีส้นทาง รับประโยชน์ พื้นที่ต าบล อบต.แมล่า

ถึงบ้านนายชวน คนชาญ คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 40 มี
หมู ่๕ ต.แม่ลา รวดเร็ว เส้นทางการ

คมนาคม ที่
สะดวกขึน้

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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140 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนใน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  -  - ๑,๖๔๒,๐๐๐ ๑,๖๔๒,๐๐๐ ๑,๖๔๒,๐๐๐ ร้อยละ 2 ครัวเรือนมีการ จังหวดัสิงห์บุรี

ซ่อมแซมถนน คสล. หมูท่ี่ 9 ต.โพชนไก่ กว้าง 4 เมตร ยาว 425 ของครัวเรือน คมนาคม ทม.บางระจัน

หมู ่๙ ต.โพชนไก มถีนนใช้ในการ เมตร หนา 0.15 เมตร ในเขตเทศบาล สะดวกรวดเร็ว
คมนาคมได้สะดวก มไีหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ
รวดเร็ว 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่

 คสล.ไมน่อ้ยกว่า 1,700 
ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
เมอืงบางระจัน

141 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.บริเวณส่ีแยกไฟแดง  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ประชาชน จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. หมู ่๖ ต.บา้นจ่า ได้รับความสะดวก ฝ่ังตะวันออกถงึหมู่ที่ 7 กว้าง ความสะดวก ได้รับความ อบต.บา้นจ่า

ในการคมนาคม 4 เมตร ยาว 1,000 ม. ในการคมนาคม สะดวกและ
หนา 0.15 เมตร เพิ่มมากขึน้ ปลอดภยั

142 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้ ประชาชนใน จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. จากบ้านนายละออง ในพื้นที่มเีส้นทาง รับประโยชน์ พื้นที่ต าบล อบต.แมล่า

แจ่มจันทร์ ถึงบางตารอง คมนาคมที่สะดวก ร้อยละ 40 มี
หมู ่๒ ต.แม่ลา รวดเร็ว เส้นทางการ

คมนาคม ที่
สะดวกขึน้

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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143 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.บริเวณซอย  -  - ๑,๒๓๒,๐๐๐ ๑,๒๓๒,๐๐๐ ๑,๒๓๒,๐๐๐ ประชาชนมี ประชาชน จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. หมู ่๔ ต.บา้นจ่า ได้รับความสะดวก แหลมฟ้าผ่า กว้าง 4 เมตร ความสะดวก ได้รับความ อบต.บา้นจ่า

ในการคมนาคม ยาว 510 เมตร ในการคมนาคม สะดวกและ
เพิ่มมากขึน้ ปลอดภยั

144 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนมี สะพาน คสล.กว้าง 8 เมตร  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ สะพาน คสล. ประชาชนใน จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. หมู ่๓ ต.เชิงกลัด เส้นทางคมนาคม ยาว 13 เมตร จ านวน 1 แห่ง เขต อปท.มี อบต.ไมดั้ด

บริเวณคลองส่งน้ า ๑ ที่สะดวกรวดเร็ว การคมนาคม
ซ้าย๑ขวา กม.๒+๒๐๐ สะดวกรวดเร็ว

145 กอ่สร้างถนนคสล.ต่อ เพื่อการคมนาคมและ กอ่สร้างถนนคสล.ต่อจาก  -  - ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ถนนคอนกรีต การคมนาคมและ จังหวดัสิงห์บุรี

จากต่อจากถนนเดิม ขนส่งการเกษตร ถนนเดิมสะพานหนา้วัด จ านวน 1 สาย ขนส่งมีความสะดวก อบต.สระแจง

จากสะพานหนา้วัด สามคัคีธรรมจนสุดสาย สภาพดี รวดเร็ว
สามคัคีธรรมจนสุดสาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

หมู ่๓ ต.สระแจง
146 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมี ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร  -  - ๒,๑๐๑,๐๐๐ ๒,๑๐๑,๐๐๐ ๒,๑๐๑,๐๐๐ จ านวนถนน ประชาชนใน จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. หมู ่๑๓ ต.ไมดั้ด เส้นทางคมนาคม ยาว 755 เมตร หรือมพีื้นที่ เพิ่มขึน้ เขต อปท.มี อบต.ไมดั้ด

 (ต่อจากเดิม) ที่สะดวกรวดเร็ว คสล.ไมน่อ้ยกว่า ๓,๘๒๐ ตร.ม. การคมนาคม
มไีหล่ทางข้างละ ๓๐ ซม. สะดวกรวดเร็ว

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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147 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชน สะพาน คสล.บริเวณคลอง  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ประชาชน จังหวดัสิงห์บุรี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับความสะดวก ชลประทาน 1 ขวา 1 ซ้าย ความสะดวก ได้รับความ อบต.บา้นจ่า

หมู ่๑ บริเวณคลอง ในการคมนาคม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 ในการคมนาคม สะดวกและ
ชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย เมตร   เพิ่มมากขึน้ ปลอดภยั

148 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อการคมนาคม กอ่สร้างถนน คสล. หมู ่4  -  - ๑,๘๘๑,๐๐๐ ๑,๘๘๑,๐๐๐ ๑,๘๘๑,๐๐๐ ถนน คสล. การคมนาคม จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. ม.๔ ต.สระแจง และขนส่ง ต.สระแจง กว้าง 4 ม.  ยาว จ านวน และการขนส่ง อบต.บา้นจ่า

การเกษตร ๘๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 1 สาย มคีวามสะดวก
หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า รวดเร็ว
๓,๔๐๐ ตร.ม.(ต่อจาก คสล.
เดิมบา้นางบญุนาค กึง่ไทย
ส้ินสุดระยะทาง 855 ม.)

149 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชน สะพาน คสล.บริเวณคลอง  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ประชาชน จังหวดัสิงห์บุรี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับความสะดวก ชลประทาน 1 ขวา 2 ซ้าย ความสะดวก ได้รับความ อบต.บา้นจ่า

หมู ่๑ บริเวณคลอง ในการคมนาคม 1 ขวา ขนาดกว้าง 7 เมตร ในการคมนาคม สะดวกและ
ชลประทาน ๑ ขวา 2 ซ้าย ยาว 10 เมตร เพิ่มมากขึน้ ปลอดภยั
1 ขวา

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

150 โครงการกอ่สร้างถนน  เพื่อการคมนาคม กอ่สร้างถนน คสล. หมู ่4  -  - ๑,๐๒๓,๐๐๐ ๑,๐๒๓,๐๐๐ ๑,๐๒๓,๐๐๐ ถนน คสล. การคมนาคม จังหวดัสิงห์บุรี

คสล. หมู ่๔ ต.สระแจง และขนส่ง กว้าง 4 ม. ยาว 465 ม. จ านวน และการขนส่ง อบต.บา้นจ่า

การเกษตร หนา 0.15 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ 1 สาย มคีวามสะดวก
ด าเนนิการ หรือรวมพื้นที่ รวดเร็ว
คสล. ไมน่อ้ยกว่า 1,860 
ตร.ม.  (ต่อจาก คสล.เดิมฝ่ัง
ขวาบงึโพตะโกน-ส้ินสุดที่
ระยะทาง 465 ม.)

151 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมี ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว  -  - ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ จ านวนถนน ประชาชนใน จังหวดัสิงห์บุรี

คสล.หมู่ ๗ และหมู่ ๑๓ เส้นทางคมนาคม ๖๐๐ ม. หรือมพีื้นที่ คสล. เพิ่มขึน้ เขต อปท.มี อบต.ไมดั้ด

ต.ไมดั้ด ที่สะดวกรวดเร็ว ไมน่อ้ยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. การคมนาคม
มไีหล่ทางข้างละ ๓๐ ซม. สะดวกรวดเร็ว

152 กอ่สร้างถนน คสล. ม.8 เพื่อใหม้ถีนนมาตรฐาน กอ่สร้างถนน คสล. ม.8  -  -  -  - ๙๐๐,๐๐๐ จ านวน 1 สาย ประชาชนได้ จังหวดัสิงห์บุรี

ต.โพทะเล (สายคัน และเพียงพอกบัความ สายคันคลองหว้งขนาน (จาก ที่มกีารด าเนนิ รับความสะดวก อบต.โพทะเล

คลองห้วงขนาน) ต้องการของประชาชน บา้นนางสาวกมิเฮง อวยพร การ รวดเร็วในการ
มคีวามปลอดภยัในชีวิต ถึงเขตติดต่อ ต.สระแจง) กว้าง เดินทางปลอด
และทรัพย์สิน ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา 0.15 ม. ภยัในชีวิตและ

รายละเอยีดตามแบบที่ก าหนดไว้ ทรัพย์สิน
 -  -  -  - 295,855,000 224,593,800 169,583,200  -  -  -     รวม  152 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ กอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้ํา กอ่สร้างระบบประปา หมูท่ี่ 2  -  - 1,390,000  -  - จํานวนประปา ประชาชนมนี้ํา จังหวดัสิงห์บุรี

หมูบ่า้น หมูท่ี่ ๒ ประปาที่สะอาดสําหรับ แบบหอถังเหล็กรูปแบบแชมเปญ เพิ่มมากขึน้ ประปาที่สะอาด อบต.จักรสีห์

ต.จักรสีห์ ใช้ในการอปุโภค บริโภค ขนาด ๒๐ ลบ.ม สูง ๑๕ ม. มกีารแจกจ่าย สําหรับใช้ในการ
เพียงพอ พร้อมเดินท่อเมนต์ (บริเวณ น้ําเพิ่มขึน้ อปุโภคบริโภค

คอกควายวัดพระนอน)

2 กอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้ํา กอ่สร้างระบบประปา หมูท่ี่ 4  -  - 1,256,000  -  - จํานวนประปา ประชาชนมนี้ํา จังหวดัสิงห์บุรี

หมูบ่า้น หมูท่ี่ ๔ ประปาที่สะอาดสําหรับ แบบหอถังเหล็กรูปแบบแชมเปญ เพิ่มมากขึน้ ประปาที่สะอาด อบต.จักรสีห์

ต.จักรสีห์ ใช้ในการอปุโภค บริโภค ขนาด ๒๐ ลบ.ม สูง ๑๕ ม. มกีารแจกจ่าย สําหรับใช้ในการ

เพียงพอ พร้อมเดินท่อเมนต์ (บริเวณ น้ําเพิ่มขึน้ อปุโภคบริโภค

ศาลาประชาคม)

3 กอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้ํา กอ่สร้างระบบประปา หมูท่ี่ 6  -  - 1,268,000  -  - จํานวนประปา ประชาชนมนี้ํา จังหวดัสิงห์บุรี

หมูบ่า้น หมูท่ี่ ๖ ประปาที่สะอาดสําหรับ แบบหอถังเหล็กรูปแบบแชมเปญ เพิ่มมากขึน้ ประปาที่สะอาด อบต.จักรสีห์

ต.จักรสีห์ ใช้ในการอปุโภค บริโภค ขนาด ๒๐ ลบ.ม สูง ๑๕ ม. มกีารแจกจ่าย สําหรับใช้ในการ

เพียงพอ พร้อมเดินท่อเมนต์ น้ําเพิ่มขึน้ อปุโภคบริโภค

แบบ ผ.๐2/1
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4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

   4.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๔ ขยายเขตไฟฟ้าทางหลวง เพื่ออํานวยความ หมูท่ี่ ๔ - หมูท่ี่ ๑๒  -  - 1,000,000  -  - จํานวนพาหนะ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ถนนสายสิงห์บุรี-สุพรรณ สะดวก และรักษา ที่ใช้ถนนเส้นนี้ ความสะดวกใน อบต.ท่าข้าม

บรีุ (หมู่ที่ ๔-หมู่ ๑๒ ความปลอดภยั เพิ่มมากขึน้ การคมนาคม

ตําบลท่าข้าม)

5 ติดต้ังไฟส่องสว่าง ถนน เพื่ออํานวยความ หมูท่ี่ ๔ - หมูท่ี่ ๑๒  -  - 3,000,000  -  - จํานวนแหง่ที่ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

สายท่าข้าม พิกลุทอง สะดวก และรักษา มกีารติดต้ังไฟ ความปลอดภยัใน อบต.ท่าข้าม

ความปลอดภยั ชีวิตและทรัพย์สิน

6 ติดต้ังไฟส่องสว่าง ถนน เพื่ออํานวยความ หมูท่ี่ ๑ - หมูท่ี่ ๑๔  -  - 500,000  -  - จํานวนแหง่ที่ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

สายท่าข้าม พิกลุทอง สะดวก และรักษา ความยาว ๒,๘๐๐ ม. มกีารติดต้ังไฟ ความปลอดภยัใน อบต.ท่าข้าม

ความปลอดภยั ชีวิตและทรัพย์สิน

7 กอ่สร้างแท้งค์ประปา เพื่อประชาชนมนี้ํา หมูท่ี ่๒ หมูท่ี ่๙ หมูท่ี ่๑๐  -  -  - 2,000,000  - จํานวนที่กอ่ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี ่๒ หมูท่ี ่๙ หมูท่ี ่๑๐ บริโภคที่เพียงพอและ ขนาด ๓๐ ลบ.ม.พร้อม สร้างแท้งค์ น้ําบริโภค และ อบต.ท่าข้าม

ตําบลท่าข้าม) สะอาด ถังสนมิเหล็ก (ตามแบบ ประปา เพียงพอ

ของกรมทรัพยากรน้ํา)

8 กอ่สร้างระบบประปา เพื่อประชาชนมนี้ํา หมูท่ี่ ๑๔ (ตามแบบ  -  -  - 2,000,000  - จํานวนที่กอ่ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูบ่า้น แบบบาดาล บริโภคที่เพียงพอและ ของกรมทรัพยากรน้ํา) สร้างแท้งค์ น้ําบริโภค และ อบต.ท่าข้าม

ขนาดใหญ่ หมูท่ี่ ๑๔ สะอาด ประปา เพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

   4.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๙ ขยายเขตไฟฟ้าและติด เพื่อใหป้ระชาชนมี หมูท่ี่ ๖ ขยายเขตติดต้ังหมอ้  -  - 1,700,000  -  - ร้อยละ ๗๐ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี่๖ แสงสว่างเพียงพอใน แปลงพร้อมย้ายเสาไฟฟ้า ประชาขนสัญ แสงสว่างเพียง อบต.โพทะเล

การเดินทางและมี คันคลองชลประทานและติดต้ัง จรไปมาและมี พอในการสัญจร

ความปลอดภยัในชีวิต ไฟทางสาธารณะตามจุดเส่ียง ความปลอดภยั ไปมาและมคีวาม

และทรัพย์สิน จุดตรงคอสะพานคลอง 3 ปลอดภยัในชีวิต

ถึงบา้นนายต๋ี ยืนยง และทรัพย์สิน

10 กอ่สร้างประปาบาดาล เพื่อประชาชนมนี้ํา กอ่สร้างประปาบาดาล  -  - 3,500,000  -  - ประปาบาดาล ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

ขนาดใหญ่ บ้านปากแรต บริโภคที่เพียงพอและ ขนาดใหญ่ บ้านปากแรต ขนาดใหญ่ น้ําบริโภค และ อบต.หว้ยชัน

หมูท่ี่ ๕ ตําบลหว้ยชัน สะอาด หมูท่ี่ ๕ ตําบลหว้ยชัน จํานวน ๑ แหง่ เพียงพอ

11 กอ่สร้างระบบประปา เพื่อประชาชนมนี้ํา กอ่สร้างระบบประปา  -  - 3,000,000  -  - จํานวนระบบ ประชาชนมนี้ํา จังหวดัสิงห์บุรี

หมูบ่า้น หมูท่ี่ ๑๐ บริโภคที่เพียงพอและ แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประปาเพิ่มขึน้ อปุโภคบริโภค อบต.ง้ิวราย

ตําบลง้ิวราย สะอาด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา เพียงพอ

12 กอ่สร้างระบบประปา เพื่อประชาชนมนี้ํา กอ่สร้างระบบประปา  -  - 3,000,000  -  - จํานวนระบบ ประชาชนมนี้ํา จังหวดัสิงห์บุรี

หมูบ่า้น หมูท่ี่ ๗ ตําบล บริโภคที่เพียงพอและ แบบบาดาลขนาดใหญ่ ประปาเพิ่มขึน้ อปุโภคบริโภค อบต.ง้ิวราย

ง้ิวราย สะอาด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา เพียงพอ

13 กอ่สร้างแยกไฟแดง เพื่อแกไ้ขปญัหาการ กอ่สร้างแยกไฟแดง  -  - 2,000,000  -  - จํานวนอบุติั จํานวนอบุติั จังหวดัสิงห์บุรี

สะพานคู่หมูท่ี่ ๖ ตําบล จราจร และลดปญัหา สะพานคู่หมูท่ี่ ๖ ตําบล เหตุลดลง เหตุลดลง อบต.อินทร์บุรี

อนิทร์บรีุ อบุติัเหตุ อนิทร์บรีุ การจราจร การจราจร
สะดวกขึน้ สะดวกขึน้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
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   4.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

14 กอ่สร้างประปาบาดาล เพื่อประชาชนมนี้ํา กอ่สร้างระบบประปา  -  - 3,500,000  -  - ประปาขนาด ประชาชนมนี้ํา จังหวดัสิงห์บุรี

ขนาดใหญ่ บา้นวัดท่า บริโภคที่เพียงพอและ แบบบาดาลขนาดใหญ่ ใหญ่ ๑ แหง่ อปุโภคบริโภค อบต.หว้ยชัน

หมูท่ี่ ๗ ตําบลหว้ยชัน สะอาด ตามแบบกรมทรัพยา เพียงพอ

กรน้ํา ในหมูท่ี่ ๗

15 กอ่สร้างระบบประปา เพื่อประชาชนมนี้ํา กอ่สร้างระบบประปา 3,000,000  -  - ประปาขนาด ประชาชนมนี้ํา จังหวดัสิงห์บุรี

หมูบ่า้น หมูท่ี่ ๙ ตําบล บริโภคที่เพียงพอและ แบบบาดาลขนาดใหญ่ ใหญ่ ๑ แหง่ อปุโภคบริโภค อบต.ง้ิวราย

ง้ิวราย สะอาด ตามแบบกรมทรัพยา เพียงพอ

กรน้ํา ในหมูท่ี่ ๙

16 ขยายไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ปกัเสา คอร. ๘ เมตร  -  - 613,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

จากหมูท่ี่ ๑-หมูท่ี่ ๕ ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง พร้อมพาดสายหุม้ฉนวน ประชาชนที่ใช้ ความปลอดภยั อบต.ทองเอน

๑x๒๕ ตร.มม.ความ เส้นทางสัญจร ในชีวิตและ

ยาว ๓,๑๐๐ เมตร มคีวามปลอด ทรัพย์สิน

พร้อมติดต้ังดวงโคม ภยั

17 ขยายไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ติดต้ังโคมกิง่ไฟทาง  -  - 4,700,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

จากแยกถนนสายเอเซีย ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง หลอดแสงจัน จํานวน ประชาชนที่ใช้ ความปลอดภยั อบต.ทองเอน

(ทางหลวง ๒๐๐๑)-วัด ๙๔ จุด ความยาวรวม เส้นทางสัญจร ในชีวิตและ

คลองโพธิ์ศรี(บา้นทอง ๒,๘๐๐ เมตร มคีวามปลอด ทรัพย์สิน

เอน-เชียงราก) หมู ่๖-๙ ภยั

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

18 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ปรับภมูทิัศนใ์หม้คีวาม ติดต้ังโคมไฟรูปสิงห์  -  - 4,200,000  -  - ภมูทิัศนม์ี ภมูทิัศนม์ี จังหวดัสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๑,๓,๔(เส้นทางรับ สว่างบริเวณเส้นทาง จํานวน ๘๔ ต้น ความ ความสว่าง ความสว่าง อบต.ทองเอน

เสด็จฯฝ่ังตะวันออก) ใหเ้รียบร้อยและ ยาวรวม ๒,๔๘๐ เมตร เรียบร้อยและ เรียบร้อยและ

และหมูท่ี่ ๒,๑๔ (เส้น สวยงาม ทั้งสองฝ่ังคลอง สวยงาม สวยงามมากขึน้

ทางรับเสด็จฯฝ่ังตะวันตก) ชลประทาน

19 ขยายเขตไฟฟ้าจาก เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังโคมไฟริมถนน  -  - 2,500,000  -  - ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

คลองแอล ๑๐ หมูท่ี่ ๑ ไปความปลอดภยัในการ หมูท่ี่ ๑ ขนานกบัคลอง ปลอดภยัในการ อบต.บ้านหม้อ

หมูท่ี่ ๗ จากบา้นนาย สัญจรยามคํ่าคืน และ แอล ๑๐ เร่ิมจากบา้น สัญจรยามคํ่าคืน

ธงชัย ไปถึงบา้นนาง เพื่อใหภ้มูทิัศนส์วยงาม นายธงชัย ถึงบา้นนาง ภมูทิัศนส์วยงาม

สังเวียน เกตุวงษ ์(เลาะ สังเวียน ระยะทาง

คลองแอล ๑๐ ซ้าย) ๓,๕๐๐ เมตร

20 โครงการติดต้ังไฟประติ เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังโคมไฟประติมา  -  - 2,700,000  -  - ประชาชนได้ ประชาชนได้มี จังหวดัสิงห์บุรี

มากรรมส่องสว่างทาง ความปลอดภยัในชีวิต กรรม ริมถนนหมูท่ี่ ๔ รับความปลอด ความสะดวกใน อบต.พระงาม

สาธารณะตําบลพระงาม และทรัพย์สิน และ ขนานกบัแมน่้ํานอ้ย เร่ิม ภยัร้อยละ ๘๐ การคมนาคม

หมูท่ี่ ๔ ปรับภมูทิัศนใ์หส้วยงาม จากบ้านนายอุดม ชืน่บาน

ถึงบา้นนายฉลอง

ระยะทาง ๕๓๐ เมตร

ระยะหา่งต้นละ ๒๐ ม.

จํานวน ๒๗ ต้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

21 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ความยาว ประชาชนมี จงัหวัดสิงห์บุรี
ส่องสว่างบริเวณถนน การสัญจรไปมา ถนนสาย 3032 จุดสามแยก ระยะทางที่ ความปลอดภยั อบต.โพทะเล
สาย ๓๐๓๒ ปลอดภยัในชีวิตและ หนองลี หมู ่๒ ไปส้ินสุด ติดต้ังไฟฟ้า ในการสัญจร

ทรัพย์สิน เขตติดต่อหมู ่๔ ยาว ๒ กม. ไปมา
(ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวง)

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่เพิม่ความสวา่งให้กับ ติดต้ังโคมกิง่ไฟฟ้าทางหลอด  -  - 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ไฟแสงจันทร์ ประชาชนได้ จงัหวัดสิงห์บุรี
สาธารณะจากแยกถนน ชุมชน แสงจันทร์ จ านวน 94 ต้น จ านวน 94 ต้น รับความสะดวก อบต.ทองเอน
สายเอเซีย(ทางหลวงชนบท ยาวรวม 2,800 ม. ปลอดภัยใน
2001)ถึงวดัคลองโพธิศ์รี ชีวติและ
(บ้านทองเอน-เชียงราก ทรัพยสิ์น
หมูท่ี ่6, 9 ต.ทองเอน

23 กอ่สร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนได้มี กอ่สร้างระบบประปาหมูท่ี่ 1  -  - 1,000,000  -  - จ านวนระบบ ประชาชนมนี้ า จงัหวัดสิงห์บุรี
หมูบ่า้น หมู่ที่ 1 น้ าประปาที่สะอาด แบบหอถังเหล็กรูปแบบ ประปา ร้อยละ ประปาที่มี อบต.จักรสีห์

ส าหรับใช้ในการ แชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. ของจ านวน คุณภาพเพิ่มมาก
อปุโภค บริโภค สูง 20 ม. พร้อมเดินท่อเมนต์ ประชาชนในการ ขึน้ในการอปุโภค
เพียงพอ จ่ายน้ าเพิ่มขึน้ -บริโภค
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4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท บาท บาท บาท บาท

๒๔ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมี สายหลังโรงเรียนสิงหบ์รีุ ถึง  -  - 500,000 500,000  - ร้องละของ ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี
หมูท่ี่ 1 ความปลอดภยัใน สายเอเชีย ระยะทาง 900 จ านวน ความปลอดภัย อบต.บางมญั

ชีวิตและทรัพย์สิน  เมตร ครัวเรือน ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

25 กอ่สร้างระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน ม.3 สร้างประปาหมูบ่า้นขนาดใหญ่  -  - 2,800,000  -  - จ านวนประปา ประชาชนมนี้ าใช้ จงัหวัดสิงห์บุรี
หมูบ่า้นขนาดใหญ่ มปีระปาไว้ใช้เพียงพอ ตามแบบกรมฯ ก าหนด หมูบ่า้นที่ได้ อุปโภคบริโภคอยา่ง อบต.ประศุก

ม.3 ต.ประศุก ต่อความต้องการของ มาตรฐาน เพียงพอ
ประชาชน เพิ่มขึน้

26 กอ่สร้างประปาบาดาล เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า กอ่สร้างประปาบาดาลขนาด  -  - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประปาขนาด ประชาชนมนี้ า จงัหวัดสิงห์บุรี
ขนาดใหญ่บา้นการ้อง ส าหรับอปุโภคบริโภค ใหญ่ ม.4 ตามแบบมาตรฐาน ใหญ่ 1 แหง่ สะอาดส าหรับ อบต.หว้ยชัน
ม.4 ต.หว้ยชัน อย่างเพียงพอ กรมทรัพยากรน้ าพร้อมเจาะ อปุโภคบริโภค

บอ่บาดาล
27 กอ่สร้างประปาบาดาล เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า กอ่สร้างประปาบาดาลขนาด  -  - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประปาขนาด ประชาชนมนี้ า จงัหวัดสิงห์บุรี

ขนาดใหญ่บา้นการ้อง ส าหรับอปุโภคบริโภค ใหญ่ ม.2 ตามแบบมาตรฐาน ใหญ่ 1 แหง่ สะอาดส าหรับ อบต.หว้ยชัน
ม.2 ต.หว้ยชัน อย่างเพียงพอ กรมทรัพยากรน้ าพร้อมเจาะ อปุโภคบริโภค

บอ่บาดาล

 -  -  -  - 58,827,000 18,700,000 11,700,000  -  -  -
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วัตถุประสงค์

     รวม  27 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
   4.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๑ กอ่สร้างลานกฬีาเอนก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ บริเวณวัดราษร์ประสิทธิ์  -  - ๑,๗๙๕,๐๐๐  -  - ลานกฬีา ๑ ประชาชนในพื้นที่ จังหวดัสิงห์บุรี

ประสงค์เพื่อสร้างสังคม และการใช้เวลาว่างให้ หมูท่ี่ ๒ ต.โพกรวม แหง่ มสุีขภาพสมบรูณ์ อบต.โพกรวม

เปน็สุข เกดิประโยชนห์า่งไกล แข็งแรงและไมม่ี

ยาเสพติดของเยาวชน ยาเสพติดในต าบล

และประชาชนต าบล

โพกรวม

2 กอ่สร้างลานกฬีาเอนก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ บริเวณที่วัดโคกพระ  -  - ๑,๗๙๕,๐๐๐  -  - ลานกฬีา ๑ ประชาชนในพื้นที่ จังหวดัสิงห์บุรี

ประสงค์เพื่อสร้างสังคม และการใช้เวลาว่างให้ หมูท่ี่ ๔ ต.โพกรวม แหง่ มสุีขภาพสมบรูณ์ อบต.โพกรวม

เปน็สุข เกดิประโยชนห์า่งไกล แข็งแรงและไมม่ี

ยาเสพติดของเยาวชน ยาเสพติดในต าบล

และประชาชนต าบล

โพกรวม
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตวัชีว้ัด (KPI)

   5.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แบบ ผ.๐2/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๓ กอ่สร้างสนามฟุตซอล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ กอ่สร้างสนามฟุตซอล  -  -  - ๒,๔๙๐,๐๐๐  - ลานกฬีา ๑ ประชาชนในพื้นที่ จังหวดัสิงห์บุรี

ขนาดมาตรฐานกลาง และการใช้เวลาว่างให้ ขนาดมาตรฐานกลาง แหง่ มสุีขภาพสมบรูณ์ อบต.โพกรวม

แจ้ง เกดิประโยชนห์า่งไกล แจ้งที่วัดราษฎร์ประสิทธิ์ แข็งแรงและไมม่ี

ยาเสพติดของเยาวชน หมูท่ี่ ๒ ต.โพกรวม ยาเสพติดในต าบล

และประชาชนต าบล

โพกรวม

4 กอ่สร้างอาคารหอประ เพื่อเปน็สถานที่จัด กอ่สร้างอาคาร ณ อบต.  -  - ๓,๕๐๐,๐๐๐  -  - อาคาร จ านวน ประชาชนมสีถานที่ จังหวดัสิงห์บุรี

ชุมเอนกประสงค์เฉลิม กจิกรรมต่าง ๆ ภายใน โพทะเล หมูท่ี่ ๑ จ านวน ๑ แหง่ ในการจัดกจิกรรม อบต.โพทะเล

พระเกยีรติฯ หมูท่ี่ ๑ ต าบล ๑ แหง่ ตามแบบของ ต่าง ๆ

อบต.โพทะเล

5 กอ่สร้างลานกฬีาต่อต้าน ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชน กอ่สร้างลานกฬีา  -  - ๒,๑๓๕,๐๐๐  -  - จ านวน ๑ แหง่ เด็ก เยาวชน และ จังหวดัสิงห์บุรี

ยาเสพติด หมู่ที่ ๑ และประชาชนได้ออก ขนาดพื้นที่ ๗,๑๙๘ ประชาชนมสุีขภาพ ทต.โพสังโฆ

ก าลังกายเพื่อใหห้า่ง ตารางเมตร ที่แข็งแรง และไม่

ไกลยาเสพติด ยุง่เกีย่วกบัยาเสพ

ติด

6 ก่อสร้างอาคารเอนกประ เพื่อเปน็สถานที่จัด ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร  -  - ๑,๗๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนร้อย ประชาชนมสีถานที่ จังหวดัสิงห์บุรี

สงค์บา้นล าใต้ หมูท่ี่ ๘ กจิกรรมต่าง ๆ ภายใน ยาว ๒๕ เมตร ละ ๕๐ ได้ใช้ ในการจัดกจิกรรม อบต.โพธิ์ชัย

ต าบลโพธิ์ชัย ต าบล บริการ ต่าง ๆ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

   5.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๗ กอ่สร้างอาคารเอนกประ เพื่อเปน็สถานที่จัด ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร  -  -  - ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  - อาคาร จ านวน ประชาชนมสีถานที่ จังหวดัสิงห์บุรี

สงค์บา้นหางน้ าโพธิ์ชัย กจิกรรมต่าง ๆ ภายใน ยาว ๒๕ เมตร ๑ แหง่ ในการจัดกจิกรรม อบต.โพธิ์ชัย

หมูท่ี่ ๕ ต าบลโพธ์ชัย ต าบล ต่าง ๆ

8 กอ่สร้างโดมหลังคา เพื่อสาธารณประโยชน์ กอ่สร้างโดมหลังคา  -  - ๒,๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวน ๑ แหง่ พระเณรและประ จังหวดัสิงห์บุรี

หลวงพ่อขาววัดปราสาท และท านบุ ารุงพระ จ านวน ๑ แหง่ ชาชนทั่วไปได้ ทต.อนิทร์บรีุ

เทศบาลต าบลอนิทร์บรีุ พุทธศาสนา ประโยชน์

9 กอ่สร้างโดมหนา้เมรุ เพื่อสาธารณประโยชน์ กอ่สร้างโดมขนาด  -  - ๖๐๐,๐๐๐  -  - มพีื้นที่ในการ ประชาชนมสีถาน จังหวดัสิงห์บุรี

วัดกลาง หมูท่ี่ ๒ และท านบุ ารุงพระ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว จัดกจิกรรม ที่ท ากจิกรรม อบต.ทองเอน

พุทธศาสนา ๑๔ เมตร สูง ๖ เมตร ของวัดกลาง

10 ติดต้ังหลังคารูปโดม ณ เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด ติดต้ังหลังคารูปโดม ณ  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐  -  - จังหวดัสิงห์บุรี

บริเวณลานเอนกประ กจิกรรมของชุมชน บริเวณลานเอนกประ อบต.อินทร์บุรี

สงค์ หมูท่ี่ ๑๐ และ รพ.สต.อนิทร์บรีุ สงค์หนา้ รพ.สต.อนิทร์

บรีุ ๒ (วัดโพธิ์ศรี) กว้าง

๒๗.๕๐ ม.ยาว ๓๑ ม.

สูง ๗ ม. หรือติดต้ังเปน็

ลักษณะโดมเอนก

ประสงค์
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5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

   5.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

11 กอ่สร้างโดมหนา้เมรุ เพื่อสาธารณประโยชน์ กอ่สร้างโดมขนาด  -  -  -  - ๔,๐๕๐,๐๐๐ มพีื้นที่ในการ ประชาชนมสีถาน จังหวดัสิงห์บุรี

วัดไผ่ด า หมูท่ี่ ๔,๑๔ และท านบุ ารุงพระ กว้าง ๒๗ เมตร ยาว จัดกจิกรรม ที่ท ากจิกรรม อบต.ทองเอน

พุทธศาสนา ๓๐ เมตร สูง ๑๐ เมตร ของวัดไผ่ด า

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

๘๑๐ ตารางเมตร

12 กอ่สร้างอาคารเอนก เพื่อเปน็สถานที่จัด อาคารกว้าง ๑๘ เมตร  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  - มพีื้นที่ในการ ประชาชนมสีถาน จังหวดัสิงห์บุรี

ประสงค์บริเวณที่ท าการ กจิกรรมต่าง ๆ ภายใน ยาว ๑๘ เมตร สูง ๖ จัดกจิกรรม ที่ท ากจิกรรม อบต.ทองเอน

อบต.ทองเอน หมู่ที่ ๑๓ ต าบล เมตร

13 กอ่สร้างหลังคาคุมลาน เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างหลังคาคุมลาน  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - มพีื้นที่ในการ ประชาชนมสีถาน จังหวดัสิงห์บุรี

กฬีาต้านยาเสพติดข้าง สถานที่ส าหรับออก กฬีาต้านยาเสพติดข้าง จัดกจิกรรม ที่ท ากจิกรรม อบต.พระงาม

อบต.พระงาม ก าลังกาย กว้าง ๒๐ ม.ยาว ๕๐ ม.

14 ติดต้ังหอกระจายข่าว เพื่อเปน็ช่องทางให้ ติดต้ังหอกระจายข่าว  -  -  - 1,300,000  - ประชาชนได้ ประชาชนสา จว.สิงหบ์รีุ

แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ประชาชนสามารถ แบบเสียงไร้สาย หมูท่ี่ รับรู้ข้อมลู มารถได้รับรู้ อบต.โพธ์ชัย

๑-๘ ต าบลโพธิ์ชัย รับรู้ข่าวสารของทาง ๑-๘ ต าบลโพธิ์ชัย ข่าวสาร ข้อมลูข่าวสาร

ราชการ
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5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

   5.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

15 ปรับปรุงสันเขือ่นกัน้ ๑. เพื่อใช้เปน็สถานที่ - ซ่อมแซมทางเท้า  - - ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ - - สันเขือ่นได้รับ ๑. ได้สถานที่พัก จงัหวัดสิงห์บุรี

แมน่้ าเจ้าพระยาฝ่ัง พักผ่อนหย่อนใจของ พร้อมปผิูวทรายล้าง การซ่อมแซม ผ่อนหย่อนใจของ ทม.สิงหบ์รีุ

ตะวันตก ต.บางพุทรา ประชาชน และงานกระเบือ้ง ๑ แหง่ ประชาชน

อ.เมอืงฯ ๒. เพื่อใช้เปน็สถานที่ พื้นที่ปรับปรุงไมน่อ้ย ๒ ได้สถานที่ออก

ออกก าลังกายของ กว่า ๑๒,๘๐๐ ตร.ม. ก าลังกาย

ประชาชน ๓. ได้สถานที่ใน

๓. เพื่อใช้เปน็สถานที่ การจัดกจิกรรม

ในการจัดกจิกรรม

ต่าง ๆ ของภาครัฐ

และเอกชน

16 กอ่สร้างศาลาอเนก- เพือ่รับรองการให้บริการ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  -  - 2,500,000 2,500,000  - กอ่สร้างศาลา ประชาชนมสีถาน จงัหวัดสิงห์บุรี

ประสงค์ หมู่ที่ 3 ประชาชน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร อเนกประสงค์ ทีใ่นการจัดกิจกรรม อบต.ม่วงหมู่

ยาว 34 เมตร หรือมพีื้นที่ จ านวน 1 แหง่ ประชุมต่างๆ

ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า 12 ตร.ม. 

บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์

เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

   5.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

17 ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเ้ยาวชนและ ปรับปรุงระบบดูแลรักษา  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สนามฟุตบอล เยาวชนและ จงัหวัดสิงห์บุรี

สนามฟุตบอล บริเวณ ประชาชนในพื้นที่ พื้นสนามฟุตบอล และระบบ จ านวน 1 แห่ง ประชาชนใน ทม.สิงหบ์รีุ

โรงเรียนวดัสังฆราชาวาส และชุมชนใกล้เคียง ระบายน้ า, กอ่สร้างอฒัจันทร์ พืน้ทีแ่ละชุมชน

มสีถานที่ส าหรับ จ านวน 1 หลัง, กอ่สร้างร้ัว ใกล้เคียงมี

ออกก าลังกายและ รอบสนามฟุตบอล, ระบบ สถานที่ออก

จัดกจิกรรมต่างๆ ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมส่ิงอ านวย ก าลังกายเพิม่ขึน้

ความสะดวกอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง และมสีถานที่
จัดกิจกรรมต่างๆ 

เพิ่มขึน้
18 กอ่สร้างลานเอนก เพื่อเปน็ลานเอนก- กอ่สร้างลานเอนกประสงค์  -  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 อาคารเอนก ประชาชน จงัหวัดสิงห์บุรี

ประสงค์พร้อมโครง ประสงค์ใช้ประโยชน์ จ านวน 1 แหง่ ตามแบบ ทต. ประสงค์ สามารถใช้ ทต.อินทร์บุรี

หลังคา หมู่ที่ 6 ร่วมกนัในชุมชน 1 แหง่ ประโยชน์

ต.อนิทร์บรีุ ร่วมกนั

19 กอ่สร้างลานเอนก เพื่อใหม้อีาคาร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 3,000,000  - อาคารเอนก ประชาชนได้ใช้ จงัหวัดสิงห์บุรี
ประสงค์และอาคาร สถานที่รับรอง พร้อมอาคารโดม ประสงค์ ประโยชนร่์วม อบต.ชีน้ าร้าย
โดมเอนกประสงค์ กจิกรรมต่างๆประจ า เอนกประสงค์ กว้าง 40 ม. 1 แหง่ กนัอย่างทั่วถึง

อบต.ชีน้ าร้าย ต าบลและรองรับ ยาว 50 ม.

หนว่ยงานอืน่ที่มาใช้
ท ากจิกรรมบริการประชาชน
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ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

   5.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

20 กอ่สร้างลานเอนก เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว  -  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนใน จงัหวัดสิงห์บุรี

ประสงค์หนา้หลวงพ่อ สถานที่ในการจัด 120 ม. สูง 5.50 ม. ราย ของโครงการ พื้นที่และใกล้ อบต.บางกระบอื

ทรัพย์หลวงพ่อสิน กจิกรรมต่างๆ ละเอยีดตามแบบแปลนที่ ด าเนนิงาน เคียงมสีถานที่ 

หมูท่ี่ 3 อบต.ก าหนด ในการจัด

กจิกรรมต่างๆ
21 กอ่สร้างลานออกก าลัง เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกวา้ง 18 ม. ยาว 115  -  - 1,070,000  -  - จ านวนแหง่ที่ ประชาชนมี จงัหวัดสิงห์บุรี

กายหนา้วัดโพธิ์ลังกา สถานทีอ่อกก าลังกาย ม. หนา 0.10 ม. รายละเอียด มกีารกอ่สร้าง ลานส าหรับ อบต.บางกระบอื

หมูท่ี่ 1 และพนงักน้น้ า ตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนด ออกก าลังกาย

22 กอ่สร้างโดมหลังคา เพื่อใหป้ระชาชนมี โดมหลังคาคลุมลานเอนก-  -  - 5,000,000  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมี จังหวดัสิงห์บุรี

คลุมลานเอนกประสงค์ สถานที่ในการจัด ประสงค์ หมูท่ี่ 7 ของประชาชน สถานทีด่ าเนิน อบต.จักรสีห์

ศูนย์การเรียนรู้หมูท่ี่ 7 กิจกรรมภายในชุมชน มคีวามพึง งานกิจกรรมต่างๆ

พอใจ ของหมูบ่า้น

 -  -  -  - 54,895,000 44,490,000 21,250,000  -  -  -
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งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

รวม 22 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

   5.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความปลอดภยัใน พื้นที่รับผิดชอบ หมูท่ี่  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชน ประชาชนมคีวาม จงัหวัดสิงห์บุรี

CCTV ในพื้นที่ต าบล ชีวิตและทรัพย์สิน ลด ๑-๑๑ ต าบลต้นโพธิ์ จ านวน ๗,๗๗๒ ปลอดภยัในชีวิต อบต.ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑-๑๑ อาชญากรรม คน และทรัพย์สิน

2 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัการแพร่ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ - - ๙๐๐,๐๐๐ - - จ านวนจุดที่ ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี

CCTV ในพื้นที่ต าบล ระบาดของยาเสพติด CCTV ในพื้นที่ต าบล ติดต้ัง ๘ จุด ความปลอดภยัใน อบต.โพกรวม

โพกรวม และความปลอดภยัใน โพกรวม จ านวน ๘ จุด ชีวิตและทรัพย์สิน

ชีวิตและทรัพย์สิน

3 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปดิ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนมคีวามสนบัสนนุงาน จงัหวัดสิงห์บุรี

CCTV ในพื้นที่ต าบล ชีวิตและทรัพย์สิน ลด CCTV ในพื้นที่ต าบล ปลอดภยัในชีวิต ฝ่ายความมัน่คง อบต.โพธิ์ชัย

โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑-๘ อาชญากรรม โพธิ์ชัย หมูท่ี่ ๑-๘ และทรัพย์สิน

จ านวน ๘ จุด

4 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปดิ  - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - มหีลักฐานส าหรับประชาชนมคีวาม จงัหวัดสิงห์บุรี

CCTV ในพื้นที่ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน ลด CCTV ในพื้นที่หมูท่ี่ สืบคดี ปลอดภยัในชีวิต ทต.อนิทร์บรีุ

เทศบาลต าบลอนิทร์บรีุ อาชญากรรม ๓,๔,๖ และหมูท่ี่ ๗ และทรัพย์สิน

5 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปดิ  - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ด าเนนิการ ประชาชนได้รับ จงัหวัดสิงห์บุรี

CCTV ในพื้นที่ต าบล ชีวิตและทรัพย์สิน ลด CCTV ในพื้นที่ต าบล อย่างนอ้ย ๒ ความปลอดภยัใน อบต.อนิทร์บรีุ
อนิทร์บรีุ อาชญากรรม อนิทร์บรีุ แหง่ ชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่ ตวัชีว้ัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ
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   5.2 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๖ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนหมูบ่า้น ประชาชนมคีวาม จงัหวัดสิงห์บุรี

CCTV ในพื้นที่ต าบล ชีวิตและทรัพย์สิน ลด ในต าบลพระงาม อย่างนอ้ย ทีติ่ดต้ังกล้องฯ ปลอดภยัในชีวิต อบต.พระงาม

พระงาม อาชญากรรม หมูล่ะ 5 ตัว ตามจุดที่ส าคัญ และทรัพย์สิน

7 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV - - ๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวนหมูบ่า้น ประชาชนมคีวาม จงัหวัดสิงห์บุรี

CCTV ในเขตเทศบาล ชีวิตและทรัพย์สิน ลด ในเขตเทศบาล ม.1-6 ทีติ่ดต้ังกล้องฯ ปลอดภยัในชีวิต ทต.พรหมบุรี

หมู ่1-6 อาชญากรรม อย่างนอ้ยหมูล่ะ 5-6 ตัว และทรัพย์สิน

 -  -  -  - 8,700,000  -  -  -  -  -

ที่ โครงการ
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5. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคม และคุณภาพชีวติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

รวม 7 โครงการ

งบประมาณ

   5.2 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  พฒันาคุณภาพชีวติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๑ กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนั เพื่อใหไ้ด้ระบบปอ้ง ความยาว ๔๐๐  - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ -  - ร้อยละของ ประชาชนในต าบล จงัหวัดสิงห์บุรี

ตล่ิงริมแม่น  าเจ้าพระยา กนัน  าท่วมที่ได้ เมตร ประชาชนที่ได้ มคุีณภาพชีวิตที่ดี อบต.บางมญั

หมูท่ี่ ๔-๕ ต.บางมญั มาตรฐาน และประ รับประโยชน์ ขึ น

ชาชนหมูท่ี่ ๑-๗ ได้รับ

ประโยชน์

2 ปรับปรุงระบบปอ้งกนั เพื่อใหไ้ด้ระบบปอ้ง ถมดินปรับปรุงคุณ  - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ระบบปอ้งกนั ได้ระบบปอ้งกนั จงัหวัดสิงห์บุรี

น  าท่วมเขือ่นกั นน  า กนัน  าท่วมที่ได้ ภาพดินด้วยวธี JET น  าท่วม ๑ แหง่ น  าท่วมที่ได้ ทม.สิงหบ์รีุ

แมน่  าเจ้าพระยาฝ่ัง มาตรฐาน MIXINGและเรียงหนิ มาตรฐาน

ตะวันตก ต.บางพุทรา เขือ่นความยาวประ

มาณ ๒,๕๗๐ ม.

3 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนั เพื่อใหไ้ด้ระบบปอ้ง หมูท่ี่ ๑-๑๔  - - - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - ระบบปอ้งกนั ได้ระบบปอ้งกนั จงัหวัดสิงห์บุรี

ตล่ิง หมูท่ี่ ๑-๑๔ ภาย กนัน  าท่วมที่ได้ น  าท่วม ๑ แหง่ น  าท่วมที่ได้ อบต.ท่าข้าม

ในต าบลท่าข้าม มาตรฐาน และประ มาตรฐาน

ชาชนหมูท่ี่ ๑-๑๔ ได้

ประโยชน์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.๐2/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตวัชีว้ัด (KPI)

   ๖.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๔ กอ่สร้างคันดินกั นน  า เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างคันดินกั นน  า - - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ - คันดินกั นน  า ประชาชนมคีวาม จงัหวัดสิงห์บุรี

บริเวณริมแม่น  าเจ้า เดือนร้อนของประชา หมูท่ี่ ๑-๘ กว้าง ๔ ต าบลน  าตาล ปลอดภยัในชีวิต อบต.น  าตาล

พระยา หมูท่ี่ ๑-๘ ชน เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร และทรัพย์สิน

5 กอ่สร้างเขือ่นเปน็แนว เพื่อปอ้งกนัน  าท่วม หมูท่ี่ ๑-๗ - - - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ระบบปอ้งกนั ประชาชนสามารถ จงัหวัดสิงห์บุรี

ปอ้งกนัอทุกภยับริเวณ และการสัญจรไปมา น  าท่วม ๑ แหง่ สัญจรไปมาและ อบต.ประศุก

เขตหมู่ที่ ๑-๗ (บริเวณ สะดวก ปอ้งกนัน  าท่วม

บางขุดหมูท่ี่ ๑-๗) และ

บริเวณบางขุดหมู่ที่ ๔)

ต าบลประศุก

6 วางท่อระบายน  า พร้อม เพื่อใหก้ารระบายน  า กอ่สร้างบานเปดิ-ปดิ - - - ๑,๐๑๕,๒๐๐ - วางท่อระบาย ประชาชนหมูท่ี่ ๒ จงัหวัดสิงห์บุรี

บอ่พัก บริเวณหมูท่ี่ ๒ มปีระสิทธิภาพ ฝาท่อระบายน  า น  า คสล.หมู่๒ ได้รับความเดือด ทต.อนิทร์บรีุ

คสล.ขนาดเส้นผ่า กว้าง ๐.๘๐ ม. ร้อนจากปญัหา

ศูนย์กลาง ๐.๘ ม. ยาว ๓๗๖ ม. น  าท่วมขังลดลง

ยาว ๓๗๖ ม.พร้อม

บอ่พักทุกระยะไม่

เกนิ ๑๐ เมตร จาก

ท่อระบายน  า คสล.

เดิมบริเวณถนน คสล

ทางเข้าปัม๊คันไถไป

ทางทิศเหนอื

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๗ กอ่สร้างพนงักั นน  า เพื่อเปน็แนวปอ้งกนั กอ่สร้างพนงักั นน  า  - - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ - มพีนงักั นน  า ช่วยปอ้งกนัและ จงัหวัดสิงห์บุรี

เหนอืวัดสิงห ์หมูท่ี่ ๒ และแกไ้ขปญัหา แบบ คสล.บริเวณ ตามมาตรฐาน บรรเทาความ อบต.พระงาม

ต.พระงาม น  าท่วม เหนอืวัดสิงหต์ลอด เพิ่มมากขึ น เสียหายที่เกดิจาก

แนวแมน่  าเจ้าพระยา น  าท่วม

ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.

8 กอ่สร้างพนงักั นน  า เพื่อเปน็แนวปอ้งกนั กอ่สร้างพนงักั นน  า  - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - มพีนงักั นน  า ช่วยปอ้งกนัและ จงัหวัดสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๓ ต.พระงาม และแกไ้ขปญัหา แบบ คสล.บริเวณ ตามมาตรฐาน บรรเทาความ อบต.พระงาม

น  าท่วม หนา้วัดเตย ตลอด เพิ่มมากขึ น เสียหายที่เกดิจาก

แนวแมน่  าเจ้าพระยา น  าท่วม

-สะพานกระทุ่มโพรง

ระยะทาง ๘๐๐ ม.

ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด

9 กอ่สร้างพนงักั นน  าใน เพื่อเปน็แนวปอ้งกนั กอ่สร้างพนงักั นน  า  - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - มพีนงักั นน  า ช่วยปอ้งกนัและ จงัหวัดสิงห์บุรี

พื นที่ หมูท่ี่ ๑-๔ ต าบล และแกไ้ขปญัหา คอนกรีตในเขต ตามมาตรฐาน บรรเทาความ อบต.โรงช้าง

หวัปา่ หมูท่ี่ ๑-๖ ต าบล น  าท่วม อบต.โรงช้าง ระยะ เพิ่มมากขึ น เสียหายที่เกดิจาก

โรงช้าง ทาง ๑๐ กโิลเมตร น  าท่วม

   ๖.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๑๐ กอ่สร้างพนงักั นน  า เพื่อเปน็แนวปอ้งกนั กอ่สร้างพนงักั นน  า  - - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ -  - มพีนงักั นน  า ช่วยปอ้งกนัและ จงัหวัดสิงห์บุรี

บา้นพระงาม หมู่ที่ ๔ และแกไ้ขปญัหา แบบ คสล.ตลอดแนว ตามมาตรฐาน บรรเทาความ อบต.พระงาม

น  าท่วม ต่อจากโครงการเดิม เพิ่มมากขึ น เสียหายที่เกดิจาก

จากบา้นสมฤกษ์ น  าท่วม

พิศรูป ถึงสะพาน

วัดสุวรรณ น  าท่วม

11 กอ่สร้างพนงักั นน  า เพื่อเปน็แนวปอ้งกนั กอ่สร้างพนงักั นน  า  - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ -  - มพีนงักั นน  า ช่วยปอ้งกนัและ จงัหวัดสิงห์บุรี

บา้นหวัวน หมูท่ี่ ๕ และแกไ้ขปญัหา แบบ คสล.บริเวณ ตามมาตรฐาน บรรเทาความ อบต.พระงาม

น  าท่วม เหนอืวัดสิงหต์ลอด เพิ่มมากขึ น เสียหายที่เกดิจาก

แนวแมน่  าเจ้าพระยา น  าท่วม

ถึงบา้นนางถวิล

อนิทรปญัญา ระยะ

ทาง ๒,๐๐๐ เมตร

ตามแบบ อบต.

12 กอ่สร้างพนงักั นน  าใน เพื่อเปน็แนวปอ้งกนั กอ่สร้างเขือ่นปอ้ง  -  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มพีนงักั นน  า ช่วยปอ้งกนัและ จงัหวัดสิงห์บุรี

พื นที่ หมูท่ี่ ๑ ต าบล และแกไ้ขปญัหา กนัตล่ิงพัง ระยะทาง ตามมาตรฐาน บรรเทาความ อบต.โรงช้าง

โรงช้าง น  าท่วม ๕๐๐ เมตร เพิ่มมากขึ น เสียหายที่เกดิจาก

น  าท่วม

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

๑๓ กอ่สร้างเขือ่นเรียงหนิ เพื่อเปน็แนวปอ้งกนั กอ่สร้างเขือ่นเรียงหนิ  - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ - - มพีนงักั นน  า ช่วยปอ้งกนัและ จงัหวัดสิงห์บุรี

หมูท่ี่ ๓ ต าบลโรงช้าง และแกไ้ขปญัหา หมูท่ี่ ๓ ต าบลโรงช้าง ตามมาตรฐาน บรรเทาความ อบต.โรงช้าง

น  าท่วม ระยะทาง ๘๐ เมตร เพิ่มมากขึ น เสียหายที่เกดิจาก

น  าท่วม

14 กอ่สร้างพนงักั นน  า เพื่อเปน็แนวปอ้งกนั กอ่สร้างพนงักั นน  า  - - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ - - มพีนงักั นน  า ช่วยปอ้งกนัและ จงัหวัดสิงห์บุรี

บา้นกระทุ่มโพรง และแกไ้ขปญัหา แบบ คสล.บริเวณ ตามมาตรฐาน บรรเทาความ อบต.พระงาม

หมูท่ี่ ๖ น  าท่วม ริมแมน่  าเจ้าพระยา เพิ่มมากขึ น เสียหายที่เกดิจาก

หมูท่ี่ ๖ ตลอดแนว น  าท่วม

15 โครงการกอ่สร้างผนงั เพื่อปอ้งกนัน ้าท่วมใน ผนงักั นน ้าตลอดแนว  - -  - 4,000,000    - ร้อยละ 50 ประชาชนได้ จงัหวัดสิงห์บุรี

กั นน ้าตลอดแนวแม่น ้าน้อย หมูบ่า้น แมน่ ้านอ้ย ประชาชนได้ รับความสะดวก อบต.โพสังโฆ
ต.โพสังโฆ รับความสะดวก ในการคมนาคม

ในการคมนาคม
16 ก่อสร้างประตูระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าท่วมใน รายละเอยีดตามแบบแปลนที่  - - 1,600,000 1,600,000  - ประตูน ้าได้ แกใ้ขปญัหา จงัหวัดสิงห์บุรี

ริมแมน่ ้าเจ้าพระยา หมูบ่า้น อบต.ก้าหนด มาตรฐาน 1 น ้าท่วมใน อบต.บางกระบอื

หมูท่ี่ 5  ประตู พื นที่

๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท

17 ขุดลอกพร้อมวางท่อ เพื่อแกไ้ขปญัหาน  า ขุดลอกพร้อมวางท่อ  - - 10,000,000  - - ร้อยละของ ประชาชนได้ จงัหวัดสิงห์บุรี

ระบายน  าสาธารณะใน ท่วมขังบา้นเรือนของ ระบายน  าสาธารณะใน ประชาชนได้ รับการแกไ้ข ทต.อนิทร์บรีุ

เขตเทศบาลต าบลอนิทร์ ประชาชน เขตเทศบาลต าบลอนิทร์บรีุ รับการแกไ้ข ปญัหาความ

บรีุ ปญัหาความ เดือดร้อน

เดือดร้อน

18 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน เพื่อปอ้งกนัน ้าท่วมใน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.  - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวนแหง่ที่ ริมถนนเลียบ จงัหวัดสิงห์บุรี

เลียบแมน่ ้าเจ้าพระยา หมูบ่า้น พนงักั นเปน็หนิเรียงยาว มกีารกอ่สร้าง แมน่ ้าเจ้า- อบต.บางกระบอื

หมูท่ี่ 2 พร้อมซ่อมแซม 50 ม. พระยามภีมูทิัศน์
ตล่ิงริมแม่น ้าพร้อมเท สวยงามดู
คสล. สะอาดตา

19 กอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อใหก้ารระบายน  า กอ่สร้างวางท่อระบาย  - - 1,040,000  -  - รางระบายน  า ประชาชนหมูท่ี่ จงัหวัดสิงห์บุรี

จากถนนคสล. หมู่ที่ ๑๐ มปีระสิทธิภาพ น  า คสล.เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๑ แหง่ ๑๐ ได้รับความ อบต.อินทร์บุรี

ด้านเหนอืไปทางทิศใต้ ๐.๖๐ ม.ยาว ๓๓๔ ม. เดือดร้อนจาก

(สายกลาง)ผ่านบา้นคุณ พร้อมบอ่พักทุกระยะ ปญัหาน  าท่วม

สวอง ไปลงบอ่พัก คสล. ไมเ่กนิ ๑๐ ม. ขัง ลดลง

เดิม หมู่ที่ ๑๐

 -  -  -  - 234,640,000 91,615,200 35,000,000  -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รวม 19  โครงการ
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๖. ยุทธศาสตร์  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๖.๑ แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑ การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองชัง่น้้าหนกัแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง  -  - ๒๐,๐๐๐  -  - ส้านกัปลัดฯ

และนนัทนาการ หรือการแพทย์ ในตัว และสามารถวิเคราะหค่์าดัชนมีวลกายได้
จ้านวน 1 เคร่ือง เพื่อใหบ้ริการส้าหรับผู้เข้าใช้
บริการที่สวนน้้าเพื่อสุขภาพฯ

๒ การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก้าลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า มโีปรแกรมออก  -  - ๑๘๐,๐๐๐  -  - ส้านกัปลัดฯ
และนนัทนาการ ก้าลังกายส้าเร็จรูป ไมน่อ้ยกว่า 13 โปรแกรม

จ้านวน 2 เคร่ือง เพื่อใหบ้ริการส้าหรับผู้เข้าใช้
บริการที่สวนน้้าเพื่อสุขภาพฯ

3 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา ซุ้มนกักฬีาฟุตบอลส้ารอง  จ้านวน 2 ซุ้ม  -  - ๑๒๐,๐๐๐  -  - ส้านกัปลัดฯ
และนนัทนาการ ส้าหรับเปน็ที่นัง่พักนกักฬีาส้ารอง ที่สนามกฬีา

อบจ.สิงหบ์รีุ

งบประมาณ

บญัชีครภุัณฑ์

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดสงิห์บรุี

หมวด ประเภท

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
4 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา กล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์บนัทึก  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ส้านกัปลัดฯ

และนนัทนาการ และเผยแพร่ ภาพ จ้านวน 8 ตัว ส้าหรับปอ้งกนัทรัพย์สิน และ
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยัของผู้มาใช้บริการ
ที่สนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ

5 รักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ ปอ้มยามส้าเร็จรูป ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1.50x  -  - ๔๐,๐๐๐  -  - ส้านกัปลัดฯ
ภายใน 1.50x2.40 เมตร เพดานบฉุนวนกนัความร้อน

มหีนา้ต่างบานเล่ือน มเีคาท์เตอร์วางของด้านใน
จ้านวน 1 ปอ้ม เพื่อเปน็จุดปฏบิติังานของผู้รักษา
ความปลอดภยัที่สนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ

๖ การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านกังาน ตู้จัดแสดงของที่ระลึก ขนาด 1.90x1.90x  -  - ๓๔,๐๐๐  -  - ส้านกัปลัดฯ
และนนัทนาการ 0.30 เมตร จ้านวน 2 ตู้ ส้าหรับใช้งานที่อทุยาน

วีรชนค่ายบางระจัน

๗ การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า โคมไฟถนนแบบโซล่าเซลพลังแสงอาทิตย์  -  - ๙๐,๐๐๐  -  - กองช่าง
และนนัทนาการ และวิทยุ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ อบจ.สิงหบ์รีุ

ดูแลและรับผิดชอบ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดต้ังพื้น  -  - ๖๔,๘๐๐  -  - ส้านกัปลัด

และนนัทนาการ หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บทีียู
จ้านวน 2 ตัว ส้าหรับใช้ที่หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ

9 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จอภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมมุ  -  - 24,300  -  - กองคลัง
และนนัทนาการ และเผยแพร่ 150 นิว้ จ้านวน 1 จอ ส้าหรับใช้ที่อทุยาน

แมล่ามหาราชานสุรณ์

๑๐ การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์  ขนาด  -  - 42,500  -  - กองคลัง
และนนัทนาการ และเผยแพร่ 4,000 ANSI Lumens ส้าหรับใช้ที่อทุยานแมล่ามหาราชานสุรณ์

แมล่ามหาราชานสุรณ์

๑๑ การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า ระบบสียงหอประชุมอทุยานแมล่ามหาราชา  -  - 300,000  -  - กองคลัง
และนนัทนาการ และวิทยุ นสุรณ์ ประกอบด้วย มกิเซอร์ 16 ช่อง 1 เคร่ือง

Power AMPLIFIER 500 W.X2CH 1 เคร่ือง
ล้าโพง LINE ARRAY 2 เคร่ือง เคร่ืองเล่นซีดี
1 เคร่ือง ภาครับสัญาณไมโครโฟนไร้สาย 1 เคร่ือง
ไมโครโฟนไร้สายแบบมอืถือ 2 ตัว ไมโครโฟนต้ังโต๊ะ
1 ตัว แรค 15U 1 ตู้  ขายึดล้าโพง 2 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑๒ การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านกังาน โต๊ะหมูบ่ชูาไมสั้ก หมู ่9 หนา้ 9 พร้อมโต๊ะกราบ  -  - ๑๖,๙๐๐  -  - กองคลัง

และนนัทนาการ 1 ตัว จ้านวน 1 ชุด ส้าหรับใช้งานที่อทุยาน
แมล่ามหาราชานสุรณ์

13 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านกังาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 60x120 ซม.  -  - ๑๓๒,๐๐๐  -  - กองคลัง
และนนัทนาการ จ้านวน 60 ตัว  ส้าหรับใช้งานที่อทุยานแมล่า

14 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น ถังขยะแยกประเภท ความจุไมน่อ้ยกว่า  -  - ๒๖,๔๐๐  -  - กองคลัง
และนนัทนาการ งานครัว 120 ลิตร จ้านวน 4 ถัง ฝามชี่องทิ้ง 1 ช่อง 

มล้ีอเข็น พร้อมแท่นวางถังขยะ จ้านวน 2 ชุด  
ส้าหรับใช้งานที่อทุยานแมล่ามหาราชานสุรณ์

๑๕ การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา ปา้ยประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ังภายในอทุยาน  -  - ๙,๙๐๐  -  - กองคลัง
และนนัทนาการ และเผยแพร่ แมล่ามหาราชานสุรณ์

๑๖ รักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา กล้องวงจรปดิ (CCTV) พร้อมอปุกรณ์บนัทึก  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - กองคลัง
ภายใน และเผยแพร่ ภาพ จ้านวน 16 ตัว ส้าหรับปอ้งกนัทรัพย์สิน และ

เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยัของผู้มาใช้บริการ
ที่อทุยานแมล่ามหาราชานสุรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๑๗ รักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอปุกรณ์การแพทย์  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

ภายใน และขนส่ง ส้าหรับรับ-ส่งผู้ปว่ย ตัวรถเปน็รถยนต์กระบะ
เคร่ืองยนต์ขนาดไมต้่่ากว่า 2,400 ซีซี จ้านวน
3 คัน  เพื่อใช้ในการปฏบิติัของศูนย์ช่วยเหลือ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

๑๘ อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เคร่ืองบนัทึกข้อมลูการเดินทางของรถ (GPS)  -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองช่าง
การโยธา และขนส่ง พร้อมติดต้ัง จ้านวน 6 ชุด 

๑๙ อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถเจาะบอ่บาดาลพร้อมแท่นเจาะ และอปุกรณ์  -  -  - ๙,๐๐๐,๐๐๐  - กองช่าง
การโยธา และขนส่ง จ้านวน 1 คัน

20 อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 85 แรงมา้  -  -  - ๑,๑๐๐,๐๐๐  - กองช่าง
การโยธา และขนส่ง จ้านวน 1 คัน

๒๑ อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนดิแขนส้ัน ขนาด  -  -  - ๔,๐๐๐,๐๐๐  - กองช่าง
การโยธา และขนส่ง ไมน่อ้ยกว่า 120 แรงมา้ จ้านวน 1 คัน

22 อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา  จ้านวน  -  - 575,000  -  - กองช่าง
การโยธา และขนส่ง 2 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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เปา้หมาย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บาท บาท บาท บาท บาท
๒๓ อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ หวัเจาะกระแทก เพื่อใส่กบัรถขุดไฮดรอลิค  -  -  - ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ กองช่าง

การโยธา และขนส่ง จ้านวน 2 ชุด

24 อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ หลังคาอลูมเินยีมรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  -  - ๑๖,๐๐๐  -  - กองช่าง
การโยธา และขนส่ง จ้านวน 1 ชุด

๒๕ อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร  -  -  - 1,430,000 1,430,000 กองช่าง
การโยธา และขนส่ง กระบอกสูบไมต้่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ ก้าลัง

เคร่ืองยนต์ไม่ต้่ากวา่ 110 กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (CAB) จ้านวน 2 คัน

๒๖ อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง จ้านวน 1 ชุด  -  - ๘๐,๐๐๐  -  - กองช่าง
การโยธา

27 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น ถังขยะแยกประเภท ความจุไมน่อ้ยกว่า  -  - ๑๓,๒๐๐  -  - กองแผนฯ
และนนัทนาการ งานครัว 120 ลิตร จ้านวน 4 ถัง ฝามชี่องทิ้ง 1 ช่อง 

มล้ีอเข็น พร้อมแท่นวางถังขยะ จ้านวน 1 ชุด  
ส้าหรับใช้งานที่โบราณสถานเตาเผาแมน่้้านอ้ย

 -  -  -  -  - 3,685,000 16,790,000 2,690,000  - รวม 27 โครงการ

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็น
แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

4.๑ การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน  ประกอบด้วย 
   - ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   - ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   - ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   - วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   - กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   - เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกุลยุทธ์ 5 คะแนน 
   - จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   - แผนงาน 5 คะแนน 
   - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง และขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

4.2 การติดตามประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   - ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   - ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   - เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

  5 คะแนน 



     -๒35- 
 
   - โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   - เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
   - โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
   - โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   - งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   - มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   - มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  5 คะแนน 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ 

อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

    1. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) 
    2. แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard   

    Model ของ Kaplan & Norton 
    3. แบบมุ่งวัดผลส าฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    4. แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ  Logical  Model 
    5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement  

    System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
    6. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ  

    Problem-Solving  Method 
    7. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Methods) 
    8. แบบการประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 
    9. แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment  Model)  
           10. แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment  Model) และ  
          11. แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 

   ตามข้อ ๑-๑๐ หรือเป็นผสมก็ได้   
    เชิงปริมาณ (Quantity)  เชิงคุณภาพ (Quality)  ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค้าใช้จ่าย  

    (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่  หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    ผลกระทบ (Impact)  
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   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสรอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เปน็
การติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา และติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่มีความชัดเจนในการตั้งงบประมาณ  มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
รวมทั้งผลส าเร็จของโครงการตามกรอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   - จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีข้ันตอนในการเพิ่มเติมที่ยุ่งยาก 
   - หนังสือซักซ้อมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่เร่งรีบเกินไป 
   - เค้าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง 
   - ประชาชนอาจเบื่อหน่ายกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยาก 
   - การพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการล่าช้า เพราะการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอน 
  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  

- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ ดังนั้นระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ควรมีความชัดเจน   
   - ห้วงเวลาที่ก าหนดเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จ ควรมีความเหมาะสม และสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่เร่งรีบเกินไป 
   - การจัดท าประเด็นถาม-ตอบ เป็นการช่วยเหลือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ
คล่องตัว และด าเนินการได้อย่างมั่นใจขึ้น 
   - ควรจัดท าคู่มือการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

 


