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ส่วนที ่ ๑ 
บทน า 

 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘    ซึ่งเป็นการรวบรวมปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   โดยได้รับข้อมูลจาก
ส่วนราชการหนว่ยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่    ได้แก ่  เทศบาล   องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชกิสภาท้องถิ่น   ผู้น าชุมชน  
และประชาชน    ตลอดทั้งจากนโยบายของผู้บริหาร  นโยบายของจังหวัด  และนโยบายของส่วนกลาง น ามาวิเคราะห์
ปัญหาและศักยภาพเพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรคของจังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือเป็นแนวทางแก้ ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 

องค์ประกอบของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย  
ลักษณะของแผนพัฒนา   วัตถุประสงค์   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   และประโยชน์ของการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  มีดังนี ้

๑.  ลกัษณะของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   อันมีลักษณะ 

เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่อง และ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี   โดยเรียงล าดับตามความส าคัญของปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี และยุทธศาสตร์ของชาติ 

๒.  วัตถุประสงค์ของการจดัท าแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๒.๑  เพ่ือให้การบริหารงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปอย่าง 
มีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๒.๒  เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการเตรียมการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการคมนาคม   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๒.๓  เพ่ือก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๓.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
       กองแผนและงบประมาณ  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ  

บริหารส่วนจังหวัดรวบรวมข้อมูลประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการ   ซึ่งเป็นพ้ืนฐานปัจจัยการพัฒนา   
โดยได้ข้อมูลจากส่วนราชการ  หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในพ้ืนที่ (เทศบาล,องค์การบริหารส่วนต าบล)  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
ผู้น าชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งได้จากการจัดเวทีประชาคม นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของจังหวัด  
และนโยบายของส่วนกลาง ฯลฯ   แล้วน ามาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และแนวทางการพัฒนา จัดท า
ร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 



-๒- 
 

๓.๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๓.๒  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี
 

๔.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๔.๑  เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และทิศทางท่ีแน่นอน 

๔.๒  ชว่ยให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบสามารถตอบสนองและควบคุมการด าเนินงาน 
และติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓  ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔.๔   เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนและท าให้เกิดการประหยัดสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด 
๔.๕   เพ่ือเป็นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
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ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

ประวัติความเป็นมา 
 สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย สร้างข้ึนราว พ.ศ. ๑๖๕๐ โดย
พระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ได้สร้างขึ้นครั้งเมื่อ
เสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาพักขึ้นบก  ณ ที่เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์เดิม 
คือ ตั้งอยู่ล้าน้้าจักรสีห์ ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในป๎จจุบันใกล้วัดหน้าพระธาตุมีเมืองเก่า เรียกว่า 
"บ้านหน้าพระลาน" เพ่ือที่พระองค์จะเดินทางลงเรือที่วัดปากน้้า แม่น้้าลพบุรีต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งทางแม่น้้าน้อย
ต้าบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์  ป๎จจุบันอยู่ในท้องที่อ้าเภอค่ายบางระจัน 
 ครั้น พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าแล้ว จึงย้ายเมืองสิงห์มาตั้งทางแม่น้้าเจ้าพระยา ริม
ปากคลองนกกระทุง  ต้าบลบางมอญ (ป๎จจุบัน คือ ต้าบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี) การย้ายครั้งนี้น่าจะเป็นสมัยเดียวกับการ
ตั้งเมืองอ่างทองในสมัยธนบุรี ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ. ๒๔๗๓ (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาล จึงได้จัดตั้งกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) 
ขึ้นประกอบด้วยเมือง ๘  เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท    พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ อินทร์บุรี ใน 
พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๐ ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรีลง ให้เป็นอ้าเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี และย้ายไปตั้ง      
ที่ต้าบลบางพุทรา      อันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในป๎จจุบันเนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกว่าเดิม    เพราะพ้ืนที่เป็นเนินสูง 
น้้าท่วมไม่ถึง 
 

วีรกรรมของชาวค่ายบางระจัน 
 ในหนังสือพระราชพงศาวดารหลายๆ ฉบับ กล่าวถึงการรบที่ค่ายบางระจัน อันเป็นผลให้เกิดวีรกรรม ณ 
บ้านบางระจัน สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งท้าให้ทั่วประเทศรู้จักจังหวัดสิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น  สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ หรือ
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศอมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้า   เอกทัศ ซึ่งมิได้ทรงปรีชาสามารถในการปกครอง พม่าได้ยกทัพ
มาตีกรุงศรีอยุธยาและสูญเสียเอกราชใน พ.ศ ๒๓๑๐ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันสามารถต่อสู้กับทัพพม่า เป็นเวลา
ถึง ๕ เดือน ตั้งแต่เดือน ๔ ปลายปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ถึงวันจันทร์แรม ๒ ค่้า เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ โดยที่ไม่ได้
รับความช่วยเหลือจากกรุงศรีอยุธยาเลย นับเป็นวีรกรรมชาวบ้านบางระจันอันกล้าหาญ 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
        จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน  ระหว่างเส้นละติจูด ๑๔ องศา ๔๓ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา ๖ ลิปดาเหนือ  
เส้นลองติจูดที่  ๑๐๐ องศา  ๑๑ ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ทั้งสิ้น  ๘๒๒.๔๗๘  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๕๑๔,๐๔๙  ไร่  ดังนี้ 
                   ทิศเหนือ       ติดต่ออ้าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  และอ้าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
                   ทิศตะวันออก     ติดต่ออ้าเภอบ้านหมี่  อ้าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
                   ทิศใต ้       ติดต่ออ้าเภอไชโย  อ้าเภอโพธิ์ทอง  อ้าเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 
                   ทิศตะวันตก    ติดต่ออ้าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  และอ้าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ลักษณะภูมิประเทศและภมูิอากาศ 
        พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มฝ๎่งแม่น้้าเจ้าพระยา  และมีแม่น้้าน้อยไหลผ่านบริเวณตอนใต้ของจังหวัด 
เหมาะส้าหรับการท้ากสิกรรม สิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น   ซึ่งเกิดตะกอนการทับถมของ 
ตะกอนริมแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน  มีแม่น้้าไหลผ่าน  ๓ สาย   คือ  แม่น้้าเจ้าพระยา  แม่น้้าน้อย  และแม่น้้า 
ลพบุรี  นอกจากนี้ยังมีล้าน้้าสายอื่นๆ คือ  ล้าแม่ลา  ล้าการ้อง  ล้าเชียงราก  และล้าโพธิ์ชัย  ไม่มีพ้ืนที่เป็นภูเขา  
ป่าไม้ และไม่มีร่าตุที่ส้าคัญ 
        ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน   ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือน  
พฤษภาคม - ตุลาคม  ฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม 
 

การคมนาคม 
        จังหวัดสิงห์บุรี  มีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ถนนสายหลักที่ส้าคัญ
ได้แก่  

๑.  หมายเลข ๓๒  สายเอเชยีแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ที่อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร- 
 ศรีอยุธยา  ผ่านจังหวัดอ่างทอง  ถึงจังหวัดสิงห์บุรี 

๒.  หมายเลข ๓๐๙ สายอ่างทอง - ชัยนาท เป็นเส้นทางท่ีเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านพระนครศรีอยุธยา -  
อ่างทอง – สิงห์บุรี - ชัยนาท 

๓. หมายเลข  ๓๑๑  สายลพบุรี - สิงห์บุรี   เชื่อมต่อจากทางหลวง  ๓๐๙  ที่จงัหวัดสิงห์บุรี 
๔. หมายเลข  ๑๑  จากอ้าเภออินทร์บุรี -  พิษณุโลก  เป็นเส้นทางผ่านอ้าเภอตากฟ้า  อ้าเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค์  อ้าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
๕. หมายเลข  ๓๐๓๙  สายสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี  โดยผ่านเส้นทางด้านอ้าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด 

สุพรรณบุรี เข้าทางอ้าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  นอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกจากทางหลวง 
        การบริการรถโดยสารประจ้าทางของจังหวัดสิงห์บุรี   มีให้บริการ ๒ ประเภท  คือ  รถโดยสารปรับอากาศ   
ชั้น ๒  และรถโดยสารปรับอากาศ  ชั้น ๑  ซึ่งมีเส้นทางหลัก  คือ กรุงเทพ - สิงห์บุรี , กรุงเทพ - อ้าเภอวัดสิงห์  
และกรุงเทพ - อ้าเภอหันคา  ซึ่งผ่านจังหวัดสิงห์บุรี 
 

เขตการปกครอง 
  จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๖  อ้าเภอ  ๔๓  ต้าบล  ๓๖๔  หมู่บ้าน  ๑ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ๒  เทศบาลเมือง  ๖ เทศบาลต้าบล  และ ๓๓ องค์การบริหารส่วนต้าบล  ดังแสดงในตาราง 

ตาราง  แสดงเขตการปกครอง 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล อบต. 

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

ค่ายบางระจัน ๖ ๕๙ - ๑ ๖ 
พรหมบุรี ๗ ๔๒ - ๒ ๔ 
ท่าช้าง ๔ ๒๓ - ๑ ๒ 

อินทร์บุรี ๑๐ ๑๐๕ - ๒ ๙ 
รวม ๔๓ ๓๖๔ ๒ ๖ ๓๓ 
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ประชาชน 
        จากประกาศส้านักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  ณ วันที่ ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   มีราษฎรจังหวัด
สิงห์บุรี  รวม  ๒๑๓,๒๑๖  คน  แยกเป็นชาย  จ้านวน  ๑๐๑,๗๔๓  คน  และหญิง  จ้านวน  ๑๑๑,๔๗๓  คน 
 

การเกษตร 
จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๕๑๔,๐๔๙  ไร่  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทาน  ๔๒๙,๕๑๒  ไร่  คิดเป็นร้อย

ละ  ๘๓.๕๕  ของพ้ืนที่จังหวัด  โดยพื้นที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน  มีการใช้พ้ืนที่ท้าการเกษตร
ทั้งหมด  ๔๑๔,๒๓๒  ไร่  (ร้อยละ  ๘๐.๕๘)  จ้าแนกเป็นที่นา  ๓๗๕,๖๖๓ ไร่  (ร้อยละ  ๘๑.๐๓)  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่  
๑๐,๓๐๗  ไร่  (ร้อยละ  ๒.๔๙)  พ้ืนที่สวน  ๒๕,๕๔๒  ไร่ (ร้อยละ  ๖.๑๗)  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  ๙๒๑  ไร่ (ร้อยละ  
๐.๒๒)  และพ้ืนที่ประมงเพาะเลี้ยง  ๑,๗๙๙  ไร่  (ร้อยละ  ๐.๔๓)  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี 
                           เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

การปศุสัตว ์
ตารางแสดงจ้านวนปศุสัตว์ (ตัว)  จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อ้าเภอ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 
ค่ายบางระจัน ๗๓๒ ๖๐ ๗ ๑,๗๙๙ ๒๐๔,๐๙๗ ๔๓,๕๗๑ ๕๖๙ ๐ 
ท่าช้าง ๑๖๒                                ๐ ๐ ๑,๑๘๒  ๑๕๑,๙๐๓ ๕,๗๕๐ ๙๖ ๐ 
บางระจัน ๓๕๔ ๐ ๐ ๔,๓๙๘ ๙๘๕,๑๙๐ ๘๒,๖๔๕ ๑,๕๓๖ ๓ 
พรหมบุรี ๓๑๙ ๑๑ ๐ ๒๔,๓๑๐ ๑๑๙,๑๗๕ ๑๗,๖๗๙ ๑๐๔ ๐ 
เมืองสิงห์บุรี ๔๖๙ ๕๕ ๐ ๑๒,๒๕๐ ๙๗,๐๙๖ ๓๖,๘๗๗ ๒๒๑ ๒๘ 
อินทร์บุรี ๑,๕๐๒ ๘๓ ๑๖ ๑๕,๓๗๗ ๕๔๗,๓๓๙ ๑๖๑,๐๐๓ ๑,๗๒๔ ๔๔ 

รวม ๓,๕๓๘ ๒๐๙ ๒๓ ๕๙,๓๑๖ ๒,๑๐๔,๗๙๘ ๓๔๗,๕๒๕ ๔,๒๕๐ ๗๕ 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 
                           มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 

การประมง 
การผลิตประมง  เป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้้าจืดที่ส้าคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและยังเป็นแหล่งผลิตปลา

ช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุด  ปี ๒๕๕๔ มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้้าจืด จ้านวน ๑,๗๗๒ 
ครัวเรือน รวม  ๒,๔๐๓ บ่อ  คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๘๗๘.๔๑ ไร่  จ้านวน ๗๓๐ กระชัง  คิดเป็นเนื้อที่ ๑๕.๖๐ ไร่   
แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี 
                           เมษายน  ๒๕๕๖ 
                                        

 

อุตสาหกรรม 
 ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
จ้านวนทั้งสิ้น ๒๗๑ โรงงาน เงินลงทุนรวม ๑๖,๙๔๘.๖๖๓ ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน ๑๓,๓๒๒ คน 
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อุตสาหกรรม 
 สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดสิงห์บุรี  คือ 

๑. อุตสาหกรรมอโลหะ  ประกอบด้วยการผลิต แปรรูปหินแกรนิต และหินอ่อน เป็นหลัก  
รองลงมาได้แก่  ผลิตคอนกรีตมวลเบา  ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  และผลิตอิฐดินเผา  ป๎จจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น  
๕๑ โรงงาน  เงินลงทุน ๓,๔๙๔ ล้านบาท  คนงาน ๑,๖๑๘ คน   

๒. อุตสาหกรรมกระดาษ ประกอบด้วย การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นหลัก  รองลงมาได้แก่  
ผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  ป๎จจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น ๒ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๒๔๐ ล้านบาท  คนงาน ๕๑๒ คน  

๓. อุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วยการผลิตท้าของใช้จากพลาสติก และผลิตพลาสติกทุกชนิด  
รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ เคลือบด้วยพลาสติก และท้าขวดพลาสติกบรรจุยา ป๎จจุบันมีดรงงานทั้งสิ้น 
๑๓ โรงงาน  เงินลงทุน ๓,๑๗๑ ล้านบาท คนงาน ๘๔๐ คน  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
                           พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

การท่องเที่ยว  :   แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรี  
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ต้าบลในเมือง ในเขตเทศบาลอ้าเภอ 

เมืองสิงห์บุรี ริมฝ๎่งแม่น้้าเจ้าพระยา  ศาลจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๒๙  (พ.ศ. ๒๔๕๓)  และศาลากลางจังหวัด  
สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)  สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูน
ชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน 
ที่ส้าคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 

  วัดสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ  ต้าบลต้นโพธิ์   ในเขตเทศบาลอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่าไปทางลา้น้้าเจ้าพระยาประมาณ ๒ กิโลเมตร   วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน   ได้แก่ การศึกษา 
การก่อสร้างโบสถ์  วิหาร  ศาลา  และโดยเฉพาะการป๎้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาป๎้นพระพุทธรูป มาจากตระกูล
บ้านช่างหล่อธนบุร ีภายในวัดยงัมี  พิพิธภัณฑ์หนังใหญ ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตวัหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้
กว่า ๓๐๐ ตัว   ซึ่งพระครูสิงหมุณี   อดีตเจ้าอาวาส ได้รวบรวมตัวหนังใหญ่จากฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เอาไว้ และส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน้าคณะหนังเร่   ผู้ที่มีความสามารถในการเชิด-พาทย์หนังใหญ่  
และได้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่สืบต่อกันมา ตัวหนังใหญ่ที่ใช้แสดงแบ่งเป็นชุดใหญ ่ๆ ได ้๔ ชุด  คือ  ชุดศึกใหญ่ (ศึก
ทศกัณฑ์)  ชุดศึกมงกุฎ-บุตรลบ    ชุดนาคบาศ  และชุดศึกวิรุณจ้าบัง  มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่   พิพิธภัณฑ์
เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  
 

 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในต้าบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้ 
สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบ
สุโขทัยที่มีความงดงามมาก  มีความยาว ๔๗  เมตร ๔๒ เซนติเมตร(๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะ
พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ  พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก   นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ   เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรัก
ปิดทอง และพระแก้ว  พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม   ทั้งพระกาฬ และพระแก้ว
สร้างในสมัยรชักาลที ่๕ ใช้เป็นพระประทานในการถือน้้าพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ  ด้านหนา้วิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ 
ต้นไม้ส้าคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น  

 



-๗- 
 

  วัดหน้าพระธาตุ  อยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์  ต.จักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปประมาณ  
๑.๕ กิโลเมตร เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน้าพระธาต ุ  
สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้ จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า  สิ่งที่ส้าคัญของวัดนี้คือ องค์พระปรางคส์ูงประมาณ ๘ วา   
ท้าเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาป๎ตยกรรมแบบศิลปะอยุธยา
ตอนต้น โดยการก่ออิฐเพ่ิมเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน  ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุน
ปรางคก์่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ  และมีเจดีย์กลมเรียงราย 
หลายองค์   เป็นลักษณะของสถาป๎ตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 

  วัดประโชติการาม    ตั้งอยู่ที่ต้าบลบางกระบือ  อยู่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๕ กิโลเมตร 
เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ พุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ ๒ องค์  คือ หลวงพ่อทรัพย์ สูง ๖ วา 
๗ นิ้ว และหลวงพ่อสิน สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป 

 

  วัดกระดังงาบุปผาราม   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต้าบลบางกระบือ อยู่เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อย  
มีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญ และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรง
ระฆังคว่้าคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้นมีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป   เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความ
สมบูรณ์ท่ีสุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกัน  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว   นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังมี
โบสถ์เก่าแก่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก 
 

  วัดพระปรางค์มุนี    ตั้งอยู่ที่ต้าบลม่วงหมู่ ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี  ห่างจากตัวเมือง 
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ประมาณกิโลเมตรที่๑๓๔-๑๓๕ (ทางไปอ้าเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค์พระ
ปรางค์สี่เหลี่ยมสูงเด่นใกล้กับองค์พระปรางค์เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น  พระพุทธรูปปูนป๎้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา  
ด้านข้างวิหารมีบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเก่าแก่ท่ีทางวัดได้ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหาร ภายในโบสถ์มีภาพ
จิตรกรรม 

 

อ าเภอพรหมบุรี 
  วัดกุฎีทอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ในเขตต้าบลบางน้้าเชี่ยว ห่างจากถนนสายเอเชียประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือ 

เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๕-๑๒๖  ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง  สร้างเมื่อ  
พ.ศ.๒๔๔๓  โดยหลวงพ่อป๎ญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑป
นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจ้าลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมีศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน   ซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจ้าวันต่างๆ  ของชาวไทยพวน  เสื้อผ้า 
เครื่องประดับ เครื่องมือ ท้านา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้้าเป็นของเก่าแก่ไว้ให้ชม  
 

  คูค่ายพม่า   ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่๑ ต้าบลบ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปประมาณ ๑๖ 
กิโลเมตร  ตามเส้นทางหลวงหมายเลข  ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๙  เป็นแหล่งชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาว
รูปร่างคล้ายตัว L ยาวประมาณ  ๕-๑๕ เมตร กว้างประมาณ  ๓ เมตร    สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๒๑๒๗    ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้้าบางพุทรา  เพ่ือรวบรวมก้าลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
นับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สา้คัญ ป๎จจุบันได้ปรับปรุงให้เปน็สวนสาธารณะส้าหรบัพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 
 
 



-๘- 
 

  วัดอัมพวัน  ตั้งอยู่ที่ต้าบลพรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข  ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐   เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิป๎สสนากรรมฐาน มีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เป็นเจ้าอาวาส  
 

 วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ท่านผู้ใหญ่เล่าว่าตรงนี้น้้าเชี่ยวมาก และวนด้วย เรือขึ้นมาถึงจุดนี้จะชนกัน   
จึงเรียกว่า “วัดชลวน” (ชล-วน)  ต่อมาออกเสียงเป็น “วัดชลอน” (ชะ-ลอน)  และเป็นต้นก้าเนิด “แม่ครัวหัวป่า”  
เมื่อครั้งก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  เสด็จพักแรมที่วัดพรหมสาคร เจ้าเมืองพรหมนครขอร้องชาว
หัวป่าให้ช่วยกันท้ากับข้าว ขนมไปถวาย   เสวยแล้วพอพระทัยมาก โดยเฉพาะแกงส้มแตงกวา น้้าพริกปลาร้า จึงทรง
ประสาทพร  “นี่แน่ะ แม่ครัวหัวป่า แม่ครัวทั้งหลาย ขออนุโมทนา ข้าพเจ้าพอใจที่ท าอาหารอร่อย อาหารดี โปรด
รักษารสอาหารอย่างนี้ไว้ถึงลูกหลานนะ” ตั้งแต่นั้นมาชาวหัวป่า และเด็กเล็กๆ หัดท้ากับข้าวใหม่ ๆ ก็อร่อยหมด 
 

  ไหว้พระพรหม ที่เมืองพรหม    ที่เมืองพรหม บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32  อ.พรหมบุรี  
พระพรหมถือเป็นพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพชีวิต  เป็นผู้ก้าหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน   
ผู้บูชาพระพรหม และท้าความดี จะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา  พระพรหมเป็นผู้คุ้มครองคนดี และลงโทษ
คนกระท้าบาป ผู้มีกิเลสตัณหาผู้มีจิตใจเอื้ออารี และเสียสละต่อส่วนรวมจะได้พรจากพระพรหม มีความสุข 
และสมปรารถนา  
  

อ าเภอท่าช้าง 
  วัดพิกุลทอง   อยู่ในเขตต้าบลพิกุลทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร  อยู่ห่างจากวัด 

พระนอนจักรสีห์วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร  ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) 
ภายในวัดม ีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ  และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่
อดีตถึงป๎จจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ  
พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว   
ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองค้าธรรมชาติชนิด ๒๔ เค  รอบๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคด   ซึ่ง
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจ้าวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ  และสิ่งก่อสร้าง
ที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น 
 

  วัดจ าปาทอง      ตั้งอยู่ที่ต้าบลโพประจักษ์ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้้าน้อย เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่า
เรือจ้าปาทองสิงห์บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์  

 

อ าเภอค่ายบางระจัน 
 อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน   อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๕  กิโลเมตร ตามเส้นทาง 

หลวงหมายเลข ๓๐๓๒  มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑๕ ไร่   เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจัน
เป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ คน   สรา้งโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเปน็สง่าอยู่ใน
สวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลป๎จจุบนัทรงเปดิอนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙  ค่ายบางระจันมี
ความส้าคัญทางประวัติศาสตร ์  ผืนแผ่นดินแหง่นี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญ และเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้น  
เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่า   ซึ่งมีจ้านวนมากมาย
มหาศาล โดยพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง ๘  ครั้ง ใช้เวลา ๕ เดือน จึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม  ๒  ค่้า  เดือน ๘   
ปีจอ  พ.ศ. ๒๓๐๙ นับเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความส้าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง  ค่ายบางระจันในป๎จจุบันได้สร้างจ้าลองโดยอาศัย 
 



-๙- 
 
รูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติ –ศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน   จัดห้อง
นิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ   ห้องแรก  แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้้าน้อย 
หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี  ห้องท่ีสาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดี
เมืองสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
 

 วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ต้าบลบางระจัน  ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  
ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒  เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคย
ใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดไม้แดง” 
เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดง   ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้น  และชาวบ้านถือกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัด 
หรือ ท้าลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ” เป็นวิหารทรงจัตุรมุข  พระอาจารย์ท่านเป็นผู้น้าส้าคัญ 
ผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจัน และใกล้ๆ กันก็มี สระน้ าพระอาจารย์ธรรมโชติ  มีปลาอยู่ชุกชุมเพราะชาวบ้านถือว่า
เป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่จับไปรับประทานและยังมีศาลรวมวิญญาณวีรชนค่ายบางระจันตั้งอยู่ใกล้ริมรั้ว ส่วนหน้าวัด
ได้มีการจ้าลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถาน 
ตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 

 วัดสิงห์สุทธาวาส  ตั้งอยู่ต้าบลโพสังโฆ เดิมชื่อว่าวัดตะเคียน  เพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์ เริ่ม 
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๑  ตอ่มาทางราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้้าจักรสีห์มาตั้งอยูริมแม่น้้าน้อย ทางด้านใต้ของวัด
ตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆ  
เป็นเจ้าอาวาสจึงต่อค้าท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส"  ป๎จจุบนัวัดสิงห์สุทธาวาสมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นเจ้าอาวาสท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน    โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส   สังฆาวาส ภายในวัด 
และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต้นไม้
จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพ่ือไว้เป็นคติสอนใจ  มีปูชนียวัตถุ คือพระพุทธฉาย อยู่ในมณฑปพระพุทธรูปปาง
นาคปรก สร้างด้วยศิลา ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อนาค" องค์พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผ่รัศมีรอบเกศพระ 
ด้านหลังองค์พระมีเสมาธรรมจักร แต่ป๎จจุบันหลวงพ่อนาคได้ถูกขโมยไป ดังนั้นหลวงพ่อนาคที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์
จ้าลองที่ท้าจากปูนป๎้นนอกจากนี้ยังพบ สิงห์ป๎้นด้วยดินเผาอยู่ ๒ ตัว สันนิษฐานว่า สิงห์ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห์"  
ซึ่งต่อขุนสิงขรภุมมา ได้ขอไปไว้ที่อ้าเภอบางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห์) ๑ ตัว ป๎จจุบันยังมีอยู่ที่ หน้าที่ว่าการ
อ้าเภอบางระจัน  
 

อ าเภอบางระจัน 
   วัดพระปรางค์   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านโคกหม้อ  ต้าบลเชิงกลัด   ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะ

แบบอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์ปรางค์สูง
ประมาณ ๑๕ เมตร  ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูงชะลูดคล้ายฝ๎กข้าวโพด ฐานเตี้ย  ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัส
บนผนังคูหา  และป๎จจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ลบเลือนไปแล้ว ด้านหลัง มีพระอุโบสถเก่าแก่แบบอยุธยา หน้าบัน
เป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์ และคันทวยต่างๆมีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจ้าลองบนยอดเขา นอกจากนั้นยัง
ปรากฏร่องรอยของเตาเผาแม่น้้าน้อย ประมาณ ๓-๔ เตา วัดพระปรางค์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๔๘๗ 

 
 
 



-๑๐- 
 
  แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิตเครื่องป๎้นดินเผาขนาด

ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐  ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น  ก่อด้วย
อิฐ  ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบ่งเป็น ๓ ส่วน   คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องป๎้นดินเผา และห้อง
เชื้อเพลิงตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่   มีความยาวถึง ๑๔ เมตร  กว้าง ๕.๖๐ เมตร  และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่อง
ควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร  เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพ้ืน เป็นต้น  
 

  อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ต้าบลทับยา มีพ้ืนที่อยู่ในเขตอ้าเภออินทร์บุรีและอ้าเภอบางระจัน  
ห่างจากอ้าเภอเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สายสิงห์บุรี-ชัยนาท) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยก
เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่ ๗ ต้าบลบางกระบือ  ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือ เข้าทางต้าบลทับยา  ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร  ก็จะ
ถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ค้าว่า “แม่ลา” เป็นชื่อล้าน้้าสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านพ้ืนที่ ๓ อ้าเภอ 
คือ อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอบางระจัน   และอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นล้าน้้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของ
ปลา ฉะนั้น  ปลาที่จับได้จากล้าน้้าแม่ลาจึงมีรสชาติอร่อย อ้วน เนื้อนุ่ม มัน โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา  ซึ่งเป็นอาหารและ 
ของฝาก ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี  และมีอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ริมฝ๎่งแม่น้้าลาการ้อง   
 

อ าเภออินทร์บุรี 
  วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ต้าบลทับยา ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุร-ี

อินทร์บุรี  กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒  เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือ ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอ
อินทร์บุรีไปทางทิศใต้ประมาณ  ๓.๕  กิโลเมตร   มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ภายในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี  วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชา 
ภาพตอนผจญมาร ภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่  
เสด็จสูป่รินิพพาน และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา บนหน้าบัน
เป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้้า  นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง 
 

 วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ต้าบลอินทร์บุรี ติดริมแม่น้้าเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข  
๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวง เดิมเป็น 
วัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนพระอุโบสถเป็นเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่าง 
และท่ีน่าสนใจ คือ  การแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหลัง  โดยช่างที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห์บุรี  คือ 
ช่างชื่น หัตถโกศล ภายในโบสถ์มีพระประธานที่เก่าแก่ พุทธลักษณะที่งดงามมาก ป๎จจุบันโบสถ์แห่งนี้ได้รับ 
การบูรณะใหม่ 
 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้้าเจ้าพระยา เดิมเป็น 
พิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวดัโบสถ์ พระเทพสุทธิโมล ีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุร ีและอุทัยธานี  
ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓   มีโบราณวัตถุท่ีส้าคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์  เช่น  โบราณวัตถุท่ีขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้้าน้อย จัดแสดงเครื่องประดับ 
สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ พัดยศ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องถ้วยศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย ส่วนชั้นล่าง 
เป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน  เครื่องมือดักปลา  เครื่องทอผ้า  ตะเกียงโบราณ  
 
 
 
 



-๑๑- 
 

  เมืองโบราณบ้านคูเมือง (อยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านคูเมือง ต้าบลห้วยชัน ภายในสวน 
รุกขชาติคูเมือง  ห่างจากตัวจงัหวัดประมาณ  ๒๓ กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวด ี ผังเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมมุมมน   กว้าง ๖๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร  สูงจากพ้ืน ๑ เมตร  มีเนินดินขนาดใหญ่   มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ มีการขุด
ค้นพบภาชนะดินเผามากมาย เช่น เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห  กาน้้า ลูกป๎ดหินสีต่าง ๆ ตะคันดินเผา  ธรรมจักรหิน
เขียว  ตุ้มหู ลูกป๎ด หินสี และเหรียญเงินมีค้าจารึกว่า  “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ”   แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ 
ในบริเวณนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร์   ป๎จจุบันวัตถุโบราณท่ีค้นพบได้น้าไปเก็บรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองป๎จจุบันได้จัดให้เป็นสวนรุกขชาติ   
มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มีคูน้้าโบราณล้อมรอบ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่นสวยงาม  
 

 วัดม่วง  ตั้งอยู่ที่ต้าบลอินทร์บุรี ริมฝ๎่งแม่น้้าเจ้าพระยา หากมาจากถนนสายเอเชีย  ห่างจากตัวตลาด 
อินทร์บุรี  มีทางเลี้ยวซ้ายไปประมาณ  ๒.๕ กิโลเมตร  สันนิษฐานว่า  สร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี 
พ.ศ. ๒๓๖๕ เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มาก จึงเรียกว่า “วัดม่วง” ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
มีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานที่
พุทธลักษณะงดงาม  ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรปูฐานสิงห ์  มีฐานบัวขนาดใหญร่องรับ   เพดานประดับด้วยลายเขียน
รูปดาว  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพ้ืนบ้านสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  และมีเรื่องราว
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตลอดจนแสดงภาพชีวติความเปน็อยู่วัฒนธรรมของสังคมโบราณในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี
 

 ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์   ในบริเวณ FN Factory outlet หมู่ 1 ต้าบลน้้าตาล อ้าเภออินทร์บุรี 
พระอินทร ์เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์ และสรรพสัตว์มีหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้าย
ต่างๆ เป็นผู้น้าเหล่าเทพเจ้าไปก้าจัดอสูรร้ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห์ร้ายพระอินทร ์จะลงมาช่วยทุกครั้งไป 
มีฐานะเป็นพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก   ดินฟ้าอากาศและสงคราม  และยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห์   
คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า อ้านาจของพระอินทร ์นั้น จะช่วยป๎ดเป่าความชั่วร้าย หรือสิ่งไม่ดีบริเวณนั้น พร้อมทั้ง
ปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงคุ้มครองผู้บูชาในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู้รักษา
พระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ หมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่า 
ทวยเทพ จึงมีอ้านาจในการสั่งการ ท้าลายผู้ที่จะน้าพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี 
 

เทศกาลงานประเพณี 
  งานวันวีรชนค่ายบางระจัน  จัดขึ้นเป็นประจ้าในระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่บริเวณ

อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ต้าบลบางระจัน อ้าเภอค่ายบางระจัน ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจ้าลอง
พระอาจารย์ธรรมโชต ิและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  การแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรม
ของวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพ้ืนบ้าน  มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่าง ๆ  มากมาย 
 

  ประเพณีก าฟ้า  เป็นงานบุญพ้ืนบ้านของชาวไทยพวนที่บ้านบางน้้าเชี่ยว และหมู่บ้านโภคาภิวัฒน์ อ้าเภอ
พรหมบุรี   จัดขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า  และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเอาวัน
ขึ้น ๒ ค่้า เดือน ๓  เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ้านจะช่วยกันต้าข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจี่  ข้าวหลามไว้ส้าหรับท้าบุญ
ตักบาตรในวันรุ่งขึ้น พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันว่า “ไปงันข้าวจี่” ชาวบ้านจะน้าข้าวสารเหนียว ไข่ น้้าตาล ไปเข้ามงคล
ในพิธีเจริญพุทธมนต ์กลางคืนจะมีมหรสพแสดงกันเปน็ที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันนึ่งข้าวเหนยีว ท้าขนม ในวันขึ้น ๓ ค่้า 
เดือน ๓  ซึ่งเป็นวันก้าฟ้า  ชาวบ้านก็จะน้าไทยทานและอาหารที่เตรียมไว้ไปร่วมท้าบุญที่วัด  เมื่อพ้นก้าฟ้า ๗ วันแล้ว   
จะต้องก้าฟ้าอีกครึ่งวัน  และนับต่อไปอีก ๕ วัน  จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล้วน้าไฟดุ้นหนึ่งไปท้าพิธีเลียแล้ง 
โดยการน้าไปลอยตามแม่น้้าล้าคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ้าเป็นอันเสร็จพิธีก้าฟ้า 
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 ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีท้ากันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรีนิยม 
ท้าในช่วงวันสงกรานต ์ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕  เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดกันท้าพิธีโดยการน้าข้าวเหนียว หรือ ข้าว
เหนียวแดงมาหุง  หรือ นึ่งพอสุกน้ามาใส่ใบตองพับเป็นรูปกรวย  น้าไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ที่วัดพระนอน
จักรสีห์ด้วยการน้าพานใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียมวางไว้ด้านหน้าองค์พระนอน  เพ่ือท้าพิธีถวายข้าวเหนียว เมื่อ
เห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรจะท้าพิธีลาข้าว  ทุกคนจะตรงไปที่พานข้าวของตน แบ่งข้าวเหนียวในกรวยใส่กระทง   
แล้วน้าไปวางไว้ที่หน้าองค์พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นชาวบ้านจะแยกกันนั่งเป็นวง ๆ ละ ๖-๗ คน แบ่งกัน
รับประทานข้าวที่เหลือ ซึ่งถือว่าเป็นข้าวบิณฑ์ของหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ 
 

  ประเพณีกวนข้าวทิพย์  การกวนข้าวทิพย์  หรือ  ข้าวมธุปายาสนี้มักจะจัดขึ้นที่หมู่บ้านวัดกุฎีทอง  
บ้านโภคาภิวัฒน์  วัดอุตมะพิชัย  อ้าเภอพรหมบุรี  วันท้าพิธีกวนข้าวทิพย์มิได้ก้าหนดไว้เป็นที่แน่นอนมักจะท้ากัน
ในช่วงข้าวก้าลังเป็นน้้านม โดยการปลูกปะร้าพิธีแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนรอบปะร้าพิธี นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญ 
พระพุทธมนต์ แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีน้าเครื่องปรุงข้าวทิพย์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ ๙ สิ่ง  ได้แก่ ถั่ว งา นม เนย น้้าตาล 
มะพร้าว น้้าผึ้ง  น้้าอ้อย  และน้้าที่คั้นได้  จากข้าวน้้านมใส่ลงในกระทะที่ใช้ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย์ติดไฟด้วยฟืน
ไม้ชัยพฤกษ์  และไม้พุทรา  ขณะใส่ของต่างๆ ลงในกระทะพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ย่้าฆ้อง ย่้ากลอง การจัด
พิธีกรรมยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้  คือ  มีพราหมณ์เข้าพิธี  และสาวพรหมจารีที่จะเข้าร่วมพิธีต้องเป็นหญิงสาวที่ยัง
ไม่มีดอกไม้ (ระดู) นุ่งขาวห่มขาว สมทานศีล ๘  เพ่ือให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ  จากนั้น จึงช่วยกันกวนข้าวทิพย์ 
ใช้เวลากวนประมาณ ๖ ชั่วโมง  เสร็จแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้น 
 

  ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นงานบุญเข้าพรรษาประจ้าต้าบลบ้านแป้ง อ้าเภอพรหมบุรี 
ณ วัดจินดามณี โดยจะมีการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)  ในช่วงวันเข้า พรรษาเพ่ือถวาย
เป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านเวียงจันทร์ที่เป็นบรรพบุรุษของชุมชนในต้าบลบ้านแป้ง 
ตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวต้าบลบ้านแป้ง ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มี
กันมานานเป็นร้อยปีแล้ว  และเพ่ือที่จะให้ประเพณีนี้ยังอยู่กับเราไปนานๆ จึงได้ก้าหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตร
ดอกไม้ ทางวัดในหมู่บ้านจะมีการตีกลองแฉะ ประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพ่ีน้องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด จัดข้าวตอก
ดอกไม้ 5 ชนิด คือ ข้าวตอก  ดอกมะลิ  ดอกรัก  ดอกบัว  ดอกข้าวโพด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นก้าใส่บาตร
พระ เพ่ือใช้เข้าอุโบสถ เป็นพุทธบูชา  
 

 การแข่งเรือยาวประเพณี  การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจ้าในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณ 
แม่น้้าเจ้าพระยา  ริมเขือ่นหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตลอดจนบริเวณล้าแม่น้้าน้อย  ตามท่ีหน่วยงาน หรือ ภาค
ส่วนต่างๆ ก้าหนดจัดขึ้น  ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นับเป็นงานประเพณีที่ตื่นเต้นสนุกสนาน และเร้าใจ ตลอดจนได้เพลิดเพลินกับ
ความสวยงามของเรือแต่ละล้าที่ตกแต่งลวดลายและประชันฝีพายกันอย่างเต็มที่ 
 

  งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี   จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเนื่องจาก
จังหวัดสิงห์บุรีมีล้าน้้าแม่ลาเป็นล้าน้้าธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม  และมีชื่อเสียงมาก  คือ  ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารจาน
เด็ดของสิงห์บุรี นอกจากนี้สิงห์บุรียังเป็นถิ่นก้าเนิดของแม่ครัวหัวป่า ต้นต้ารับอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียง 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย 
 
 
 



-๑๓- 
 
 

  ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง   จัดบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมี 
กิจกรรมเด่นอาทิ ประกวดควายไทยเขางาม สงกรานต์ชายหาด การแสดง แสง สี เสียง “ต้านานพระนอน” ร่วม
รับประทานอาหารขันโตก พิธีอัญเชิญห่มผ้าพระนอน พิธีตีข้าวบิณฑ์ กินข้าวหัวป่า กตัญํูกตเวทิตาผู้ใหญ่ ก่อพระ
เจดีย์ทรายพุทธบูชา เป็นต้น การแข่งขันเรือมาศ 12 ฝีพาย (เยาวชน ชาย – หญิง) การแข่งขันเรือแจวเดี่ยว (ทั่วไป)   
การแข่งขันเรื่อพายหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้้าพระนอนจักรสีห์จ้าลอง และสงฆ์น้้าพระภิกษุ
สงฆ์จากทุกวัดในจังหวัดสิงห์บุรี การประกวดเทพีสงกรานต์   ตลาดนัดลานวัดของดีเมืองสิงห์   วัดพระนอน “หนึ่ง
ต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  

  ประเพณีลาวแง้ว  คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่กระจาด ของชาวต้าบลทองเอน  อ.อินทร์บุรี   
โดยการใส่กระจาดจะเริ่มเมื่อมีการประกาศ ก้าหนดงานบุญมหาชาติ  ซ่ึงแต่ละหมู่บ้านจะก้าหนดไม่ตรงกัน หมู่บ้านใด
ตรงถึงวันก้าหนดวันท้าบุญ แต่ละบ้านจะท้าขนมเส้นหรือขนมจีบ และข้าวต้มมัดเพ่ือเตรียมไว้ส้าหรับวันงานวันเริ่มแรก
ของการท้าบุญ เรียกว่า "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่ท้าบุญก็จะน้าผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ฯลฯ  ไปยังบ้าน
ที่มีงานโดยหนุ่มสาวจะแต่งตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ นั้นอาจใช้ผลไม้ต่างๆ ที่น้ามาหรือเงินก็ได้ 
และอาจมีธูปเทียนใส่พานน้าไปให้เจ้าของบ้าน การน้าเอาของมาร่วมสมทบท้าบุญ เรียกว่า "ใส่กระจาด" เจ้าของ
บ้านเลี้ยงอาหารแก่แขก และเมื่อแขกกลับก็จะให้ข้าวต้มมัดเป็นของตอบแทน  ประเพณีการใส่กระจาดนี้   หนุ่ม
สาวจะได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้งก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติโดย
แต่ละบ้านจะจับสลากกันว่าบ้านไหนจะได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน  สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแต่งอย่าง
สวยงามให้มีบรรยากาศคล้ายป่าหิมพานต์ ประดับไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ รังผึ้ง เครื่องจักรสานเป็นสัตว์ต่างๆ หรือ
ท้าด้วยกระดาษสวยงาม การเทศน์จะเริ่มข้ึนในตอนเที่ยงคืนของวันตั้ง โดยต้องเทศน์ให้เสร็จภายใน 1 วัน  
 
การศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสงักัด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงิห์บุรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

อ าเภอ โรงเรียน (แห่ง) 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ผู้บริหาร ครู 

เมืองสิงห์บุรี ๒๒ ๒๖๒ ๕,๓๓๗ ๒๗ ๒๘๔ 
ค่ายบางระจัน ๑๖ ๑๕๕ ๒,๖๔๒ ๑๗ ๑๖๓ 
ท่าช้าง ๗ ๕๙ ๗๘๙ ๗ ๖๙ 
บางระจัน ๒๒ ๒๐๐ ๒,๐๗๑ ๒๓ ๑๕๖ 
พรหมบุรี ๑๗ ๑๓๗ ๑,๓๔๑ ๑๕ ๑๑๓ 
อินทร์บุรี ๓๙ ๓๗๔ ๔,๒๔๒ ๔๑ ๓๒๖ 

รวม ๑๒๓ ๑,๑๘๗ ๑๖,๔๒๒ ๑๓๐ ๑,๑๑๑ 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บรุ ี
                                   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
สาธารณสุข 
                                จ้านวนสถานพยาบาล  จ้าแนกตามประเภทเป็นรายอ้าเภอ 

อ าเภอ 
โรงพยาบาลรัฐบาล 

(ไม่รวมโรงพยาบาลเฉพาะ
โรค) 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 

คลินิก
เอกชน 

เมืองสิงห์บุรี ๑ ๑ ๙ ๓๕ 
บางระจัน ๑ - ๗ ๖ 
ค่ายบางระจัน ๑ - ๕ ๖ 
พรหมบุรี ๑ - ๖ ๔ 
ท่าช้าง ๑ - ๓ ๔ 
อินทร์บุรี ๑ - ๑๗ ๑๒ 

รวม ๖ ๑ ๔๗ ๖๗ 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
                                 เมษายน  ๒๕๕๕ 
 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

สรุปจ้านวนคดีอาญา ๕ กลุ่ม ประจ้าปี ๒๕๕๔  (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) 

กลุ่มคด ี
หน่วยงาน 

เมือง
สิงห์บุร ี

อินทร์บุร ี บางระจัน พรหมบุร ี ท่าช้าง ค่ายบางระจัน โพทะเล รวม 

อุกฉกรรจ ์ ๕ ๔  - ๑  - ๑  - ๑๑ 
ประทุษรา้ยชีวติ ๕๔ ๓๐ ๑๔ ๑๓ ๙ ๑๒ ๑ ๑๓๓ 
ประทุษร้ายทรัพย ์ ๕๓ ๒๓ ๑๕ ๓๓ ๑๖ ๒๕ ๘ ๑๗๓ 
คดีที่น่าสนใจ ๔๔ ๗ ๑๗ ๑๕ ๙ ๑๗ ๑ ๑๑๐ 
คดีรัฐเสียหาย ๕๔๗ ๒๘๑ ๑๗๕ ๑๘๒ ๑๖๑ ๑๘๗ ๗๘ ๑,๖๑๑ 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ต้ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุร ี
                                มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑. ทรัพยากรน้ าผิวดิน ได้แก่ 
 แม่น้้าสายหลัก   ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา 
 แม่น้้าสายรอง     ได้แก่ แม่น้้าน้อย แม่น้้าลพบุรี 
 คู /คลอง/ล้าราง/ห้วย  ได้แก่ ๑)  ล้าราง  ๑๓ แห่ง -ล้าปากลาด ล้าโพธิ์ชัย ล้าห้วยชัน ล้าราง 
ท้ายน้้า  ล้ารางจิก ล้ารางกรูด  ล้ารางบ้านคู  ล้ารางกะโฮ้  ล้ารางไผ่ด้า  ล้ารางมะดัน  ล้ารางเจ๊ก  ล้ารางปากแรด   
ล้ารางพระยาพายเรือ    ๒)  ห้วย ๕ แห่ง – ห้วยหน้าวัดพระนอน  ห้วยจระเข้(ต.หัวไผ่)  ห้วยจระเข้ (ต.โพชนไก่)   
ห้วยจระเข้ (ต.บางระจัน)  ห้วยขนาน  ๓)  คู /คลอง   ๗๒๙ แห่ง  
 อ่างเก็บน้้า/บึง/หนองน้้า ได้แก่  ๑) หนอง บึง  ๘๕๓  แห่ง  ๒) อ่างเก็บน้้า ๒  แห่ง  
๓) ทะเลสาบ ๐  แห่ง  
 



-๑๕- 
 

๒.  ทรัพยากรน้ าบาดาล   :   มีแหล่งน้้าใต้ดินอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถจ้าแนกตามปริมาณ  การไหลได้ ๒ 
บริเวณ ดังนี้ 

           * บริเวณท่ีมีปริมาณน้้าใต้ดินมาก (๕๐-๒๐๐ ลบ.ม./ชม.) โดยทั่วไป  น้้ามีคุณภาพดี ครอบคลุม
พ้ืนที่ตอนกลางและแนวเหนือ-ใต้ของจังหวัดบางพ้ืนที่เป็นน้้ากร่อย และมีตะกอนสนิมเจือปนครอบคลุมพ้ืนที่
ตอนกลางของจังหวัด 
   *  บริเวณท่ีให้ปริมาณน้้าใต้ดินน้อย (๑-๓๐ ลบ.ม./ชม.) โดยทั่วไปคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ด้านตะวันออกของอ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอเมือง บางพ้ืนที่เป็นน้้ากร่อย และมีตะกอนสนิมเหล็กเจือ
ปนครอบคลุมพ้ืนที่ตอนบนของอ้าเภอพรหมบุรี 
 ๓. ทรัพยากรป่าไม้  : จังหวดัสิงห์บุรีไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติ แต่มีป่าไม้ในลักษณะ
ป่าชุมชน โดยจังหวัดสิงห์บุร ีมีพ้ืนที่ป่าชุมชน ประมาณ  ๔๙  ไร ่(๒๕๔๙) สว่นใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้้า  ป่าชุมชนปลูก
โดยชุมชน และให้ชุมชนดูแลรักษา พร้อมใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ถึงแม้จังหวัดสิงห์บุรีจะไม่มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์                   
แต่ด้วยโครงการปลูกป่าชุมชน ส่งผลให้ประชาชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่า และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ด้านศาสนา 

จังหวัดสิงห์บุรีมีวัดในศาสนาพุทธ จ้านวน ๑๗๘ แห่ง โบสถ์คริสต์ ๒ แห่ง วัดคริสต์ ๑ แห่ง มัสยิด ๒ แห่ง 
จ้านวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘.๘๐ จ้านวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑.๐๒ จ้านวนผู้นับถือศาสนา
คริสต์ ร้อยละ ๐.๑๘ 

พระอารามหลวง 
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต้าบลพิกุลทอง อ้าเภอท่าช้าง 
 วัดโบสถ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต้าบลอินทร์บุรี อ้าเภออินทร์บุรี (ธรรมยุติกนิกาย) 

แหล่งที่มาของข้อมูล : สารานุกรมเสรี 
                         พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 
 ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสิงห์บุร ี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพ้ืนที่ครอบคลุม
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ้านาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง  ดังนี้ 

๑. ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจ้านวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  

มีอ้านาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามกฎหมายและเป็น 
ผู้บังคับ บัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ป๎จจุบันผู้ด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี คือ นายสรกฤช  เทียนถาวร   มีรองนายกองค์การฯ  ๒ คน  คือ นายประเทือง  วิจารณ์ปรีชา 
และนายชัย  เอ้ียวเจริญ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๓ คน  คือ พล.ต.ต.ชูชาติ  สุขประเสริฐ นายสมพงษ์  รัตนการุณพงษ์  
และนายสุรเดช  ทับทอง     
     ทั้งรองนายกฯ  และที่ปรึกษานายกฯ  เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
 
 

 โครงสร้างส่วนราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมี  นายวัฒนชัย  มานะจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับ 

บัญชาข้าราชการ และลูกจ้าง   และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้
เป็นไปตามนโยบายและอ้านาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย 
 ส้าหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ป๎จจุบันแบ่งออกเป็น  ๑  ส้านัก  ๕  กอง   
๑  หน่วยงาน  ดังนี ้
  (๑)  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    มีนางพัทธนันท์   จันทรศิริจัน  เป็นหัวหน้า
ส้านักปลัดฯ ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในส้านักฯ ป๎จจุบันมีข้าราชการ  ๒๑ คน 
ลูกจ้างประจ้า ๒  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๑ คน  พนักงานจ้างทั่วไป ๑๖ คน 
  (๒)  กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   มีนายเสรี  ยอดระยับ   ผู้อ้านวยการ
กองกิจการสภาฯ    ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองกิจการสภาฯ    ป๎จจุบันมี
ข้าราชการ  ๔  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน 
  (๓)  กองแผนและงบประมาณ  มีนายสมพงษ์  หมื่นเดช    ผู้อ้านวยการกองแผนและงบประมาณ  
ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองแผนฯ  ป๎จจุบันมีข้าราชการ ๑๑  คน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๔  คน 
  (๔)  กองคลัง   มีนางรัตนาภรณ์  ณ สงขลา    ผู้อ้านวยการกองคลัง ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา 
และรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง  ป๎จจุบันมีข้าราชการ  ๑๐ คน   ลูกจ้างประจ้า ๑  คน   พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  ๒ คน 

(๕)  กองช่าง  มีนายสมเดช  เวศพันธ์    ผู้อ้านวยการกองช่าง   ท้าหนา้ที่ปกครองบังคับบัญชา 
และรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง  ป๎จจุบันมีข้าราชการ  ๑๘  คน    ลูกจ้างประจ้า  ๑๑  คน  พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  ๒๓   คน  พนักงานจ้างทั่วไป  ๔๕  คน 
 



-๑๗- 
 

(๖)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นกองที่ก้าหนดขึ้นใหม่เพ่ือรองรับการประเมิน 
ความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ป๎จจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน 
  (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน   มีนางนิตยาภรณ์  ปลูกรักษ์   นักบริหารงานคลัง ๗  รักษาการ 
ในต้าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วย
ตรวจสอบฯ  ป๎จจุบันมีข้าราชการ ๑ คน   

๒.  ฝ่ายนิติบัญญัติ   
               สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ้านวน   
๑ คน  คือ  นายนิพนธ์  สีตะระโส   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน  ๒ คน   คือ   
นายนิยม  นิยมชม  และ นางสาวกฤตชญาณัฐ  เยี่ยมบุญชัย 

 (๑)  อ าเภอเมือง  จ านวน  ๖  คน  ประกอบไปด้วย 
   -  นายรชฎ  ต้ังวงษ์พัฒนกิจ 
   -  นางนันทวัน       วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ 

-  นายนิยม              นิยมชม     
-  น.ส.พัชราภรณ์   ปิตะหงษ์นันท์ 

   -  นายเสวก    วิงวอน 
  -  น.ส.พรทิพย์           อมรรุ่งเรืองชัย  
 (๒)  อ าเภออินทร์บุรี  จ านวน  ๖ คน  ประกอบไปด้วย 

   -  นายสมชาย     เจริญพานิช 
   -  นายสมหมาย             เย็นจิตร์ 
   -  นายธรรมรัตน์      ดีเจริญวิรุฬ 
   -  นายนิพนธ์            สีตะระโส 
   -  นายอนิรุต        นองเนือง 

  -  นายมนตรี             แตงทอง 
 (๓)  อ าเภอค่ายบางระจัน  จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

   -  นายนฤพนธ์             ตันประดับสิงห์ 
   -  นายวันชัย             สืบชนะกิจกุล 

  -  นายสมคิด        ม่วงเทศ 
 (๔)  อ าเภอพรหมบุรี  จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

-  นายบุญมา      เขียวสะอาด 
   -  นางวันเพ็ญ           อภินันทร์ 

  -  ร.ต.ท.ทองแดง         เทียนศรี 
 (๕)  อ าเภอท่าช้าง  จ านวน  ๒  คน   ประกอบไปด้วย   

   -  นายสงกรานต์        มุสิกะ 
  -  นายประเทือง   นาคทอง 
 
 
 
 



-๑๘- 
 
 (๖)  อ าเภอบางระจัน  จ านวน ๔  คน  ประกอบไปด้วย   

-  นายค้ารณ        เจริญอินทร์ 
   -  น.ส.กฤตชญาณัฐ   เยี่ยมบุญชัย 
   -  น.ส.ณัชนันท์ภัทร จันธิปะ 
   -  นายโยธี        แช่มสุขขี 
 
 โครงการถ่ายโอนภารกิจ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้รับถ่ายโอนภารกิจซ่อมบ้ารุงทางหลวงชนบทตามแผน  
ปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมทางหลวง
ชนบท  จ้านวน ๒๓ สายทาง  รวมระทางท้ังสิ้น  ๑๑๕.๘๗๑ กิโลเมตร  รายละเอียดมีดังนี้ 
 ๑.  ถนนลาดยาง สาย สห ๔๐๐๒ บ้านปากดง-บ้านดอนมะขาม ต.โพทะเล-หนองกระทุ่ม อ.ค่าย-บางระจัน  
ระยะทาง ๔.๗๐๕ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๒.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๐๗ บ้านแม่ลา-บ้านแหลมกุ่ม ต.บางกระบือ-แม่ลา อ.บางระจัน  ระยะทาง  
๓.๕๕๐  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๓.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๑๕ บ้านบางระจัน-บ้านคอทราย  ต.บางระจัน-คอทราย อ.ค่ายบางระจัน  
ระยะทาง  ๓.๕๕๐   รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๔.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๒๐ บ้านวิหารขาว-บ้านจักรสีห์  ต.วิหารขาว-จักรสีห์  อ.ท่าช้าง , เมืองสิงห์บุรี  
ระยะทาง  ๓.๑๒๒  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๕.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๔๘  บ้านโพธิ์หอม-บ้านโคกนางพระจันทร์  ต.โพชนไก-่แม่ลา-ทับยา อ.บางระจัน  
ระยะทาง  ๗.๘๙๒  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๖.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๒๘  บ้านโคกพร้าว-บ้านไร่  ต.บางระจัน-โพประจักษ์ อ.ค่ายบางระจัน  
ระยะทาง  ๖.๓๗๘  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๗.  ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๐๗  ริมแม่น้้าน้อยฝ๎่งตะวันตก-ไม้ดัด ต.สิงห์-ไม้ดัด-เชิงกลัด   
อ.บางระจัน   ระยะทาง  ๑๑.๔๐๐ กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๘.  ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๑๐  บ้านโพธิ์หอม-บ้านพักทัน  ต.พักทัน  อ.บางระจัน  ระยะทาง ๒.๒๔๕ 
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๙.  ถนน คสล. สาย สห ๓๐๓๗ บ้านสวนหลวง-อ.อินทร์บุรี   ต.อินทร์บุรี  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง ๒.๘๕๐   
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 

๑๐.  ถนนลาดยางสาย สห  ๔๐๕๕ บา้นแม่ลา-บ้านแหลมทอง  ต.แม่ลา อ.บางระจัน ระยะทาง ๓.๙๐๑ 
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๑.  ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๑๗  หมู่ ๘ ต.ไม้ดัด-ม.๖ เชงิกลัด ต.ไม้ดัด-เชิงกลัด  อ.บางระจัน  ระยะทาง  
๖.๗๔๐  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๒.  ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๘๒  บ้านหนองรี-บ้านโพตะโกน  อ.ค่ายบางระจัน  ระยะทาง  ๕๔๑๘ 
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๓.  ถนนลาดยางสาย สห  ๔๑๐๗  บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่  อ.บางระจัน  ระยะทาง  ๙.๓๗๘  กิโลเมตร   
รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 



-๑๙- 
 
 ๑๔.  ถนนลาดยางสาย สห ๓๑๐๙  บ้านพักทัน-บ้านสระแจง  ต.พักทัน  อ.บางระจัน  ระยะทาง   
๓.๑๐๒  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๕.  ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๐๖  ต.ทองเอน-ต.เซ่าสิงห์  ต.ทองเอน,เซ่าสิงห์  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง  
๕.๕๘๐ กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๖.  ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๑๓  หมู่ที่ ๖  ต.บ้านจ่า-หมู่ ๔  ต.สระแจง,ต.บ้านจ่า  อ.บางระจัน  
ระยะทาง  ๓.๓๒๕  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๗.  ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๐๐๕   บ้านกลาง-บ้านแหลมยอ  ต.ทองเอน-โพธิ์ชัย  อ.อินทร์บุรี  
ระยะทาง  ๘.๒๕๐  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๘.  ถนนสาย สห ๖๐๒๕   บ้านแหลมยอ-บ้านหางบาง  ต.ทับยา  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง  ๒.๕๐๐  
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓ 
 ๑๙.  ถนนสาย สห ๖๐๒๘   บ้านหนองโขลง-บ้านจ่า  ต.บา้นจ่า  อ.บางระจัน-บ้านกลับ  ต.โพทะเล   
อ.ค่ายบางระจัน  ระยะทาง  ๖.๒๖๕  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓ 
 ๒๐.  ถนนสาย สห ๓๐๓๙  แยก ทล.๓๐๓๒-บ้านดอนมะขาม  ต.โพทะเล  อ.ค่ายบางระจัน  ระยะทาง   
๒.๘๐๐ กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓ 
 ๒๑.  ถนนสาย สห ๔๐๔๔   แยก ทล.๓๒๕๑-บ้านคูเมือง  ต.ห้วยชัน  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง ๒.๕๘๐  
กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓ 
 ๒๒.  ถนนสาย สห ๒๐๐๕   ทองเอน-เชียงราก  ต.ทองเอน  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง  ๒.๔๔๖  กิโลเมตร  
รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๔ 
 ๒๓.  ถนนสาย สห ๔๐๘๘   บ้านไผ่ด้า  ต.ทองเอน-บ้านล่องกระเบา  ต.ท่างาม  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง   
๘.๕๑๖  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๔ 
 
 
 รายรับ-รายจ่ายประจ าปี  
 

ตารางเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 
พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๖๐,๐๘๗,๖๕๗.๐๔ ๒๒๕,๒๓๓,๗๓๖.๒๑ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๖๒,๙๘๓,๗๑๘.๙๙ ๑๙๗,๑๔๐,๙๙๘.๒๖ 
พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๔๔,๔๖๘,๗๑๒.๓๘ ๒๑๒,๘๙๗,๔๒๓.๐๐ 
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                 โครงสร้างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

คณะที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์ุรี 

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์ุรี 

 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั

สิงห์บุร ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสิงห์บุรี 

ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองคลัง กองช่าง 
 
 
 
 
 
                         

  หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองแผนและงบประมาณ กองการศึกษา
ส านักปลัดฯ 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

 การสรุปสถานการณ์พัฒนา  
จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่  

ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก   และก าหนด เป็นจุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  ดังนี้ 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
        ๑. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร โดยเป็นพื้นที่ท านาร้อยละ ๘๑ ของพ้ืนที่ท า 

                       การเกษตร 
        ๒. มีแม่น้ าส าคัญ ๓ สาย แหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการท าการเกษตร  
            และมีระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดมากกว่าร้อยละ ๘๓ 
        ๓. คุณภาพดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว และท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
        ๔.  มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร  (พ้ืนที่จัดรูป  โรงสีข้าว  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 

                       ผลิตภัณฑ์จากข้าว) 
        ๕. เกษตรกรมีความสามารถในการปรับตัวด้านการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
        ๖. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
        ๗. มีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านเกษตร  ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ 
        ๘. มีแหล่งประมงชุมชน มีผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
        ๙. ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ขาดการบริหารจัดการดินที่มีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคม ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นผลให้ศัตรูพืชแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง 

๒.  เกษตรกรขาดอ านาจต่อรองในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ และการท าการตลาด 
๓.  แรงงานภาคเกษตรขาดแคลนและค่าจ้างแรงงานเพ่ิมมีผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
๔.  กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของภาครัฐยังไม่สามารถให้บริการเกษตรกรได้รวดเร็วทัน 
     ต่อความต้องการ    เช่น  การช่วยเหลือภัยธรรมชาติ  การวิเคราะห์ดิน  การแก้ไขปัญหาโรคและ 
     แมลง  และการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
๕. ขาดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
๖. ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
๗. ความมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้ได้รับประโยชน์ 
   จากแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย 
๘. สินค้า OTOP ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจ 
๙. ไม่มีระบบบริหารจัดการขยะท่ีถูกสุขลักษณะ  และมีประสิทธิภาพ 
๑๐. เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน และขาดความปลอดภัย  เช่น  

   ถนนในชนบท จุดสี่แยกไฟแดง 
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๑๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดวินัยจราจร เช่น กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และขาดวินัย 
    ทางการเงิน เช่น  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

        ๑๒. ในเขตชุมชนเมือง ยังขาดการจัดระเบียบการค้า 
                   ๑๓. ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน และถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง 

๑๔. บริการสาธารณะยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพ้ืนที่ 
๑๕. ขาดการส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา จึงท าให้ขาดแคลนปลาต้องไปซื้อจากแหล่งอ่ืน 

 
โอกาส (Opportunities) 

๑. รัฐบาลด าเนินนโยบายให้ประเทศเป็นแหล่งผลิตอาหาร (ครัวของโลก) 
๒. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต ๓ 
๔. รัฐบาลให้ความส าคัญในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๕. นโยบายสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 
๖. การยกมาตรฐานการรักษาพยาบาล  และการตรวจสอบใบอนุญาตของทางการแพทย์ 
๗. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๘. แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ 
๙. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้มีตลาดการค้าใหญ่ขึ้น 
๑๐. การเข้าสู่ AEC  ท าให้มีตลาดการค้าขนาดใหญ่ขึ้น 

 
ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร และต้นทุนการผลิตสูง 
๒.  ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย,การแพร่ระบาดของศัตรูพืช, โรคระบาดของสัตว์ปีก) 
๓.  ปัญหาการเมืองท าให้นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงขาดการต่อเนื่อง 
๔.  กฎหมาย/ระเบียบ  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
๕.  การกีดกันทางการค้า WTO,EU,AFTA,FTA 
๖.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้น 
๗.  การเข้าสู่ AEC ท าให้เกิดการแข่งขันทางการค้าสูง 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

การน ายุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ไปสู่การปฏิบัติ 
1. การวางแผนงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน
น ามาจัดท าโครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) อนุมัติ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จ านวน 161 โครงการ    งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
378,009,400 บาท ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2556-2558) 

 

คิดอัตราร้อยละ (รวม) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ 
    คุณภาพชีวิต 

 26 31,060,500 16.15 8.22 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
     

8 11,200,000 4.47 2.96 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลป 
    วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูม ิ
    ปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

29 44,968,000 18.01 11.90 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้ง 
    พื้นฐาน 

51 117,549,200 31.68 31.10 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 16,150,000 5.59 4.27 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  
    การบริหารและการจัดการ 

38 157,081,700 23.60 41.55 

รวมท้ังสิ้น 161 378,009,400 100 100 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 

 
2. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ ๑3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีโครงการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรา
จ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  รวมทั้งสิ้น  120 โครงการ  งบประมาณรวม 218,657,700 บาท 
 
 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาสามป ี

 (พ.ศ.2556-2558) 

 

คิดอัตราร้อยละ (รวม) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

22 37,326,750.00 13.66 17.07 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ     
 

4 6,729,000.00 2.48 3.08 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

24 23,084,396.70 14.91 10.56 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

38 57,191,000.00 22.98 26.15 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4 4,285,000.00 2.48 1.96 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ 
 

28 90,041,553.30 18.01 41.15 

รวมท้ังสิ้น 120 218,657,700.00 74.52 100.00 
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แผนภูมิ :  การน าแผนพัฒนาสามปีไปด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556   
                    รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๖- 
 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 
 

สรุปปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน          ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556   ซึ่งไดร้ับทราบปัญหาอุปสรรค   ความต้องการ    และข้อเสนอแนะ    จากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกอ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรี     โดยมีผลต่อการด าเนินโครงการในโอกาสต่ อไปฝ่าย
ติดตามและประเมินผล  ได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ “สังคมได้รับการ
พัฒนาแบบยั่งยืน  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนพ่ึงตนเอง   มีระบบการให้บริการที่มาตรฐานบนหลักธรร-
มาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น” ในการบริหารเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว      ตามยุทธศาสตร์ รวม 
6 ด้าน สรุปในภาพรวม รายละเอียดดังนี้  
   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ภายใต้แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนารวม 6 แนวทาง 
ซ่ึงได้ด าเนินการในแต่ละแนวทางเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ส่งเสริมด้าน
กีฬา การศึกษา และความปลอดภัยในทรัพย์สินของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การด าเนินงานตามโครงการ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 22 โครงการ 13.66  เป็นเงินจ านวน 31,171,077.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.07 จาก
การติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  .  ปัญหาและอุปสรรค   
       -ด้านการส่งเสริมกีฬา  สถานที่  งบประมาณ 
       -ด้านยาเสพติด  ผู้เสพยาบางรายไม่แสดงตน และงบประมาณ 
       -ด้านเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   ขาดการดูแลจากญาติพ่ีน้อง 
   ข้อเสนอแนะ 
        -ด้านส่งเสริมกีฬา ควรมีการส่งเสริมด้านการกีฬาในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ควรจัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐานในการเล่นกีฬาอย่างพอเพียง และ
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินจัดกิจกรรมด้านกีฬาต่าง ๆ ด้วยความเหมาะสม 
        -ด้านยาเสพติด  ผู้ติดยาเสพติดควรได้รับการบ าบัดรักษาให้ถูกวิธีจากหน่วยงานของรฐั   
         -ด้านเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ควรได้รับการช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานของ
รัฐในเรื่อง สุขภาพอนามัย หากิจกรรมให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้มีงานท า  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนารวม 3 แนวทาง ซึ่งได้
ด าเนินการในแต่ละแนวทางเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเกษตร เพ่ิมศักยภาพของชุมชน
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 4 โครงการ 2.48 เป็นเงินจ านวน 6,102,163 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08 จากการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ปัญหาและอุปสรรค 

-ด้านส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์น าเอาความรู้ที่ศึกษาดูงานไปปฏิบัติ 
อย่างลองผิดลองถูก เกษตรกรขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
   -ด้านการสร้างรายได้  ขาดตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร  
   -ด้านการประชาสัมพันธ์  ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึง 
   ข้อเสนอแนะ 
   -ด้านส่งเสริมการเกษตร  ภาครัฐควรให้การแนะน าในการท าการเกษตรให้ถูกวิธี ในเรื่อง 
ดิน น้ า  การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   -ด้านการสร้างรายได้   ควรหาตลาดรองรับสินค้าให้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรสามารถอยู่ได้ในสภาพปัจจุบัน 
   -ด้านการประชาสัมพันธ์  ให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มเกษตรกร โดยการใช้สื่อ
ต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    และการท่องเที่ยว 
  การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ภายใต้
แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 2 แนวทาง ซึ่งได้ด าเนินการในแต่ละแนวทางเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ท านุบ ารุง
โบราณสถาน พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการ
ให้บริการ การสร้างจิตส านึกของเจ้าบ้านที่ดี การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 24 โครงการ 14.91เป็น
เงินจ านวน 19,566,640.56 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.56 จากการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ปัญหาและอุปสรรค 
    -การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    -การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
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   ข้อเสนอแนะ 
   -ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน  

โดยการจัดสรรงบประมาณให้วัด หมู่บ้าน/ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เยาวชน ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนสืบทอดทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
    -ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นของจังหวัด ให้เป็นประเพณี และเป็นที่
รู้จักของคนท่ัวไป 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 
4 แนวทาง ซึ่งได้ด าเนินการในแต่ละแนวทางเพ่ือพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมหลักและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
บ ารุงรักษาเส้นทางตามภารกิจ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน จัดระบบสาธารณูประโภคให้กับ
ชุมชน และพัฒนาการบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 37 โครงการ 22.98 เป็นเงนิ
จ านวน 50,220,585 บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.15 จากการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ปัญหาและอุปสรรค 
    -ถนนช ารุดในบางพ้ืนที่ 
    -งบประมาณมีจ ากัด 

   ข้อเสนอแนะ 
   -ถนนในแต่ละอ าเภอบางเส้นทางท่ีได้ด าเนินการไปแล้วเป็นเวลานาน ๆ ท าให้ 

เกิดการช ารุด  ควรมีการซ่อมปรับปรุงบ ารุงรักษาทาง และควรมีจัดท าแผนส ารวจเป็นประจ าทุกปี  
    -ควรกระจายงบประมาณไปด าเนินการซ่อมปรับปรุงบ ารุงรักษาทาง ในส่วนที่
จ าเป็นเร่งด่วน และจัดสรรงบประมาณไปด าเนินการก่อสร้างตามแนวยุทธศาสตร์ให้ได้มาตรฐานและใช้งานได้นาน ๆ 
มีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 2 แนวทาง ซึ่งได้ด าเนินการในแต่ละแนวทางเพ่ือพัฒนาการจัดท าผังเมืองรวม และการ
รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ าธรรมชาติ  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 4 โครงการ 2.48 เป็นเงิน
จ านวน 3,523,504 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 จากผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ปัญหาและอุปสรรค 
    -การมีส่วนร่วมของการจัดผังเมืองรวม 
    -การมีส่วนร่วมของชุมชนตามแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    ข้อเสนอแนะ 
    -ควรมีการประสานงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดท าผังเมือง
รวมของจังหวัด เพื่อไม่เกิดปัญหาด้านสถานที่ สภาพแวดล้อม และด้านกฎหมาย 
    -ควรให้ภาครัฐร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่งน้ าธรรมชาติไม่ให้เกิดผลเสียทางธรรมชาติ และหาแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืน
ตลอดไป 
 
 



-๒๙- 
     
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ  
    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ ภายใต้แนวทางตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 5  แนวทาง ซึ่งได้ด าเนินการในแต่ละแนวทางเพ่ือพัฒนาการระบบการบริหารองค์กรให้
น าสมัยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governce)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงพัฒนาองค์กร การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 29 โครงการ 18.01 เป็นเงินจ านวน 3369,188,355.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.15 
จากผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
    ปัญหาและอุปสรรค 
    -การพัฒนาทรัพยากรในองค์กร 
    -การจัดสรรงบประมาณ 
    -การมีส่วนร่วมในองค์กร 
 
    ข้อเสนอแนะ     
    -ควรจัดหาเครื่องใช้ส านักงานให้มีความทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งาน 
    -ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  -ควรให้ข้าราชการ พนักงาน ทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม   
                      เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

   

  ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เห็นว่าการด าเนินงาน/โครงการ
ต่าง ๆ  ควรส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้หมู่บ้าน ชุมชน สามารถ
ก าหนดทิศทางการด าเนินการ ประกอบการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม จะต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน และเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาในแต่ละด้านให้มีความสมดุลคลอบคลุมทุก
ด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานใหญ่ของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัด
สิงห์บุรี  จากการที่มีหน่วยงานราชการอ่ืนมาเยี่ยมเยียน และหาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรี และ
โบราณสถานต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นว่าควรมีการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน ประกอบกับให้ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลัก  
 
     
 

 
 
 
 

 



-๓๐- 
 

ส่วนที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี 
 “สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่”  

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ก าหนดไว้ว่า “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 

 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสิงห์บุร ี 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์ุรีจึงก าหนดพันธกิจเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. เสริมสร้างสังคมชุมชนสงบสุข เพ่ือให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและน่าอยู่ 

๒. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัยและความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ของสินค้าและเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด 
 ๓.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว 

๔.  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง การท่องเที่ยว และกระจายสินค้าระหว่าง
แหล่งผลิต และตลาด  
 ๕.  พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  จุดมุง่หมายการพัฒนา/เป้าประสงค์   
 -  เพ่ือให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

-  เป็นแหล่งการผลิตเกษตรปลอดภัยของประเทศ 
 -  รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
 -  สร้างงานสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 -  เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี  
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนชรา  
       และผู้ด้อยโอกาส 
๑.๓  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา สาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน 
๑.๕  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและบูรณาการการด าเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย 
        ในชีวิต และทรัพย์สิน 
๑.๖ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของประชาชน 
       รวมทั้งการปลูกฝังจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการท าการเกษตรให้มีมาตรฐาน และปลอดภัย 
  ๒.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
                               ในด้านการเกษตร  



-๓๑- 
 

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๓.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
  ๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  ๓.๓  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 

๓.๔  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยว 
  ๓.๕  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี 

       และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๔.๑   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นในในด้านอาชีพ 

 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ 
๕.๑  แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเป็นระบบ      
        และท่ัวถึงพร้อมปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  
๕.๒   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
         ให้มีมาตรฐาน 
๕.๓  แนวทางการพัฒนา  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
๕.๔  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
       ตามภารกิจที่มีการถ่ายโอน หรือ รับผิดชอบ 
๖.๒  แนวทางการพัฒนา  บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
๖.๓  แนวทางการพัฒนา  จัดท าแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
๗.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
๗.๓  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
       ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
๗.๔  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๒- 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวัดสงิห์บุรี ระยะ ๕ ปี  
      ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์  ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 

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

           ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของประชาชน รวมทั้งการปลูกฝัง 
     จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร   มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๒. ส่งเสริมการท าการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
๓. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
๔. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ในด้านการเกษตร 
๕. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ า 
๖. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
๔. สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเที่ยว 
๖. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่

ส าคัญของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใชแ้นวพระราชด าร ิ“เศรษฐกิจพอพียง”และ “เศรษฐกิจชุมชน

พ่ึงตนเอง” 
๒.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น 

  ๓.  ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้น ากลุ่มอาชีพ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ 
  ๔.  จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดบัจังหวัด และชุมชน 
  ๕.  ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่/เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
๑. จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเป็นระบบและทั่วถึงพร้อมปรับปรุง 
     บ ารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า  ให้มีมาตรฐาน 



-๓๓- 
 

๓.  จัดให้มีซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ 
๔.  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 
๕.  บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
๖.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามภารกิจ 

                          ที่มีการถ่ายโอน หรือ รับผิดชอบ 
๒.  บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
๓.  ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรงุสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ 
๔.  จัดท าแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
๕.  การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล 
๖.  ปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
     และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
๑.  พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒.  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
๓.  การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
๔.  พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
๕.  การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย 
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 วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี   
 “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ  ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  
 

 เป้าประสงค์  
๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ตลาดผู้บริโภค 
๒. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๓. ชาวสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี  
 ๑.  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร 

๒.   พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
๓.   พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนายึดแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 นโยบายการพัฒนา 

๑.  นโยบายด้านการเกษตร 
๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
๓.  นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
๘. นโยบายด้านการเมือง 
๙. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ กจิกรรมจดัการศึกษา/ส่งเสรมิเพื่อส่งเสรมิการพฒันาศักย-ด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงาน ####### ###### ####### รอ้ยละ ๕๐ ท าให้นักเรยีนและครูส านักปลัดฯ

การศึกษา และจดัหาสือ่การ-ภาพของนักเรยีนสูค่วามเป็นหรอืองค์กรที่เกีย่วข้องจดักจิกรรม(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ของสถานศึกษาผู้สอนของโรงเรยีนใน

เรยีนการสอน เลิศทางวิชาการ กฬีา ดนตรีการศึกษาทางวิชาการ และอืน่ๆ ในจงัหวัดที่ได้เขตจงัหวัดสิงห์บุรมีี

และอืน่ๆ และให้นักเรยีนได้ให้กบันักเรยีนในเขตพื้นที่ รบัสนับสนุนการเรยีนการสอน

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จงัหวัดสิงห์บุรี กจิกรรมฯ เทคโนโลยทีี่ทนัสมัย

ไม่เกีย่วข้องกบัยาเสพติด และ และสามารถพฒันา

มีทกัษะในการด ารงชีวิตใน การเรยีนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

สังคมอยา่งมีความสุข

๒ จดังานวันเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รบัด าเนินการเอง หรอืรว่มกบัหน่วยงาน ####### ###### ####### รอ้ยละ ๕๐ นักเรยีนและเยาวชนส านักปลัดฯ

ความส าคัญจากผู้ใหญ่และหรอืองค์กรที่เกีย่วข้องจดักจิกรรม(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ของสถานศึกษามีความรูส้ึกว่าตนเอง

สังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นเกีย่วกบังานวันเด็กในภาพรวมทั้งจงัหวัด ที่ได้รบัประโยชน์มีความส าคัญ และมี

ประโยชน์ไม่เกีย่วข้องกบัยาเสพติด จากโครงการฯคุณค่าที่สังคมเล็งเห็น

 - ๓
๘

-

ส่วนที ่๕  บัญชีโครงการพัฒนา

 - ๓
๙

-

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

บ
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาทุกระดบั

ที่ โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสิงห์บุรี

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาทุกระดบั

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทนุทางสังคม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๓ ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ด าเนินการจดัโครงการส่งเสรมิทกัษะ####### ###### ####### รอ้ยละ ๖๐ คณะครแูละนักเรยีนในส านักปลัดฯ

รบัรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต้่างๆการเรยีนรูใ้ห้แกค่ณะครแูละนักเรยีน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ของสถานศึกษาจงัหวัดสิงห์บุรไีด้รบัรู้

ด้วยตนเองเพื่อพฒันาความชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในจงัหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รบัประโยชน์จากแหล่งเรยีนรูต้่างๆ

คิดให้กว้างไกล จากโครงการฯ

๔ ฝึกสอนว่ายน้ าข้ันพื้นฐานเพื่อสอนว่ายน้ าข้ันพื้นฐานด าเนินการสอนว่ายน้ าให้กบัเด็กและ####### ###### ####### รอ้ยละ๕๐ของเด็กและเยาวชนมสี านักปลัดฯ

และสูค่วามเป็นเลิศ ให้กบัเด็กและเยาวชนช่วงเยาวชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผู้เรยีนว่ายน้ าสุขภาพแข็งแรงและ

ปิดภาคเรยีน และว่ายน้ าได้ในข้ันพื้นฐาน สามารถว่ายน้ าว่ายน้ าได้

ข้ันพื้นฐานได้

๕ ถวายความรูพ้ระภิกษุสามเณรเพื่อส่งเสรมิพฒันาความรู้ด าเนินการหรอืรว่มกบัหน่วยงานที่๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอ้ยละ๒๐ของพระภิกษุสามเณรมีส านักปลัด ฯ

นักเรยีนบาลี แด่พระภิกษุสามเณรเกีย่วข้องถวายความรูโ้ดยเฉพาะด้าน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) พระภิกษุสามเณรความรูใ้นด้านภาษบาลี

ภาษาบาลีแด่พระภิกษุสามเณรใน ที่ได้รบัการพฒันา

จงัหวัดสิงห์บุรี ความรู้

๖ การฝึกอบรมสัมมนาและเพื่อส่งเสรมิอบรมให้ความรู้อบรมคณะสงฆ์ของจงัหวัดสิงห์บุรี####### ###### ####### รอ้ยละ๒๐ของคณะสงฆ์มีความเข้าใจส านักปลัด ฯ

ทศันศึกษาดูงานเพื่อพฒันาเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) พระสงฆ์ในในค าสัง่สอนของพระ

บุคลากรทางพระพทุธศาสนาให้แกค่ณะสงฆ์ของจงัหวัด จงัหวัดได้รบัการศาสดา

สิงห์บุรี อบรมความรู้

๗ ดูแลรกัษาและปรบัปรงุภูมิทศัน์เพื่อเป็นการท านุบ ารงุด าเนินการท าความสะอาดอาคาร๑๒๐,๐๐๐ ###### ####### รอ้ยละ๖๐ของเกดิการอนุรกัษ์ ท านุส านักปลัด ฯ

ตึกพกั"หอนอนกฤษณเวฬุ"พระพทุธศาสนาให้เจรญิหอพกัสามเณร โรงเรยีนพระปรยิตัิ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) พระภิกษุสามเณรบ ารงุพระพทุธศาสนา

โรงเรยีนวัดไผ่ด า รุง่เรอืง ธรรมวัดไผ่ด า ต.ทองเอน  มีสุขอนามัยทดีีที่ถูกต้อง ไปในทศิทาง

อ.อนิทรบ์ุร ี จ.สิงห์บุรี เดียวกนั และพระภิกษุ

สามเณรมีสุขอนามัยที่ดี

 - ๔
๐

-
 - ๓

๙
-

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

บ

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาทุกระดบั



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๘ จดัท าศูนยก์ารเรยีนรูวิ้ทยา-เป็นศูนยก์ารเรยีนรูแ้ห่งใหม่กอ่สรา้งอาคารศูนยก์ารเรยีนรูวิ้ทยา-#######  -  - จ านวนเด็ก เด็ก เยาวชน และส านักปลัดฯ

ศาสตร ์และดาราศาสตร์ของจงัหวัดสิงห์บุร ีแกเ่ด็กศาสตร ์และดาราศาสตร ์พรอ้มติด(อบจ.สห.) เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รบั

เยาวชน และประชาชนทั่วไปตัง้อปุกรณ์ที่เกีย่วข้อง บรเิวณสนาม ประชาชนทั่วไปความรูเ้พิ่มมากข้ึนในการ

กฬีาจงัหวัดสิงห์บุร ีตามแบบและ ไม่น้อยกว่ารอ้ยเข้าไปศึกษาหาความรู้

รายละเอยีดของ อบจ.สห. ละ ๘๐ ที่เข้ามาเพิ่มเติม

ศึกษาหาความรู้

 - ๔
๐

-
 - ๔

๑
-

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนดา้นสงัคมสงเคราะหแ์กเ่ดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุคนชรา และผู้ดอ้ยโอกาส

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

บ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ส่งเสรมิสุขภาพและสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ด าเนินการเองหรอืรว่มกบัส่วน####### ###### ####### รอ้ยละ๒๐ของท าให้เด็ก สตร ีผู้สูงอายุส านักปลัดฯ

สงเคราะห์แกเ่ด็ก สตร ีผู้สูงอาย ุเด็ก สตร ีผู้สูงอาย ุคนชรา ราชการอืน่ด าเนินการจดัซื้อเครือ่ง(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่ละคนชรา ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส

คนชรา ผู้พกิาร และ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสอปุโภคบรโิภคหรอืช่วยเหลือด้านสังคม ประเภทได้รบัมีสุขภาพจติ และสุขภาพ

ผู้ด้อยโอกาส สงเคราะห์ตามภารกจิหน้าที่ความรบัผิดชอบ การสังคมสงเคราะห์กายที่ดีข้ึน อยูใ่นสังคม

หรอืภารกจิถ่ายโอนในภาพรวมทั้งจงัหวัด ได้อยา่งมีความสุข

๒ ยิม้สวย ตาใส เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ด าเนินการเองหรอืรว่มกบัส่วน####### ###### ####### รอ้ยละ๒๐ของท าให้ผู้สูงอาย ุผู้ด้อย-ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส และราชการอืน่ด าเนินการวัดสายตาประ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่ละโอกาส และผู้มีปัญหา

ผู้มีปัญหาด้านสายตากอบแว่นแกผู้่สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประเภทได้รบัด้านสายตาสามารถ

และผู้มีปัญหาด้านสายตาในเขต การสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือตนเอง และอยู่

จงัหวัดสิงห์บุรี ในสังคมอยา่งมีความสุข

๓ พฒันาคณุภาพชวิีตและศกัยภาพเพื่อพฒันาศักยภาพชมรมด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงาน####### ###### ####### รอ้ยละ๒๐ของผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวิตส านักปลัดฯ

ของสมาชิกและชมรมผู้สูงอายุผู้สูงอายแุละสมาชิกชมรมผู้-หรอืองค์กรที่เกีย่วข้อง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่ละที่ด ีมีการรวมกลุม่กนัท า

จงัหวัดสิงห์บุรี สูงอายใุห้มีความเข้มแข็งและ ประเภทได้รบักจิกรรมรว่มกนัและท าให้

สามารถถ่ายทอดคลังปัญญา การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายมุีความรูส้ึกว่าตัวเอง

แลกเปลีย่นความคิดซึ่งกนัและกนั ไม่ถูกทอดทิ้งจากครอบครวั

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสังคม

๔ พฒันาจติใจผู้สูงอายใุนจงัหวัดเพื่อส่งเสรมิให้ผู้สูงอายมุีการด าเนินการเองหรอือดุหนุนชมรมผู้####### ###### ####### รอ้ยละ๒๐ของท าให้ผู้สูงอายมุีขวัญและส านักปลัดฯ

สิงห์บุรี รวมกลุม่เข้ารว่มกจิกรรมและสูงอายจุงัหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่ละก าลังใจและได้น าความรู้

ให้มีขวัญก าลังใจในการด ารง ประเภทได้รบัและประสบการณ์ที่ได้รบั

ชีวิตและมีความรูส้ึกมีคุณค่า การสังคมสงเคราะห์มาถ่ายทอดค่านิยมด้าน

เป็นคนที่สังคมต้องการ คุณธรรมจรยิธรรมให้แกส่ังคม

 - ๔
๑

-
 - ๔

๒
-

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนดา้นสงัคมสงเคราะหแ์กเ่ดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุคนชรา และผู้ดอ้ยโอกาส

ตัวช้ีวัด (KPI)



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๕ เสรมิสรา้งศักยภาพและภูมิเพื่อเป็นศูนยก์ลางการเพิ่มด าเนินการเอง หรอื รว่มหน่วยงาน ๔๐๐,๐๐๐ ###### ####### รอ้ยละ๒๐ของเกดิศูนยก์ลางการเรยีนรู้ส านักปลัดฯ

ปัญญาผู้สูงวัยจงัหวัดสิงห์บุรีศักยภาพของผู้สูงอายใุนการหรอืองค์กรที่เกีย่วข้องด าเนินการ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่ละของผู้สูงอาย ุผู้สูงอายุ

มีส่วนรว่มในการพฒันาสังคมพฒันาศักยภาพของผู้สูงอาย ุส่งเสรมิ ประเภทได้รบัได้รบัความรูใ้นการปรบัตัว

ทั้งระดับหมูบ่้าน ชุมชน และภูมิปัญญาของผู้สูงอายสุูท่อ้งถ่ิน การสังคมสงเคราะห์เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง

สังคม โดยส่วนรวม และชุมชน และสังคม อยา่งเหมาะสม เกดิความ

ส่งเสรมิถ่ายทอดภูมิปัญญา รว่มมือของภาคี เครอืข่าย

ของผู้สูงอายสุูท่อ้งถ่ิน ภาครฐั ภาคเอกชน ที่เข้มแข็ง

เป้าหมาย

 - ๔
๒

-
 - ๔

๓
-

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการที่

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

วัตถุประสงค์

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวช้ีวัด (KPI)

ตัวช้ีวัด (KPI)



๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้สามารถคัดกรองค้นหาผู้ปุวย/ผู้เสพ
๖๐๐,๐๐๐ ###### ####### มีผู้เข้ารบัการ

สามารถค้นพบผู้เสพ/
กอง

กิจการ

สภาฯ

ผู้ติดยาเสพติด เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในกลุม่ยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าปีละ 
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) คัดกรองปีละ

ผู้ติดยาเสพติด และ
และศพส.

อบจ.

เปูาหมายที่ก าหนด อาทิ๑๕,๐๐๐ คน (๑๕,๐๐๐ คน คือ 
๑๕,๐๐๐ คน

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
สงิหบ์รุี 

(ศนูย์

ในหมูบ่้าน สถานศึกษา และผู้เข้ารบัการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ น าเข้าสูก่ารบ าบัดรกัษา
ประสานงา

นตอ่

สถานประกอบการ เพื่อน าไม่ใช่จ านวนผู้ปุวย) ตามระบบการบ าบัด
สู้เพื่อ

เอาชนะ

เข้าสูร่ะบบบ าบัดรกัษา รกัษาและฟื้นฟู ยาเสพตดิ

และฟื้นฟู

๒ รวมพลคน D.A.R.E จงัหวัดเพื่อให้นักเรยีนที่เข้าอบรมนักเรยีนที่เข้าอบรมในโครงการศึกษา
๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนนักเรยีน

 -นักเรยีน D.A.R.E
กอง

กิจการ

สภาฯ

สิงห์บุรี ในโครงการการศึกษาต่อเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ที่เข้ารว่มโครง-

มีความภาคภูมิใจใน
และศพส.

อบจ.

ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรยีน (D.A.R.E) จ านวน ๔๐๐ คน
การ จ านวน

ตนเอง
สงิหบ์รุี 

(ศนูย์

นักเรยีน D.A.R.E มีความ
๔๐๐ คน

 -เกดิความตระหนักใน
ประสานงา

นตอ่

ภาคภูมิใจในตนเอง และ บทบาทหน้าที่ของ
สู้เพื่อ

เอาชนะ

ตระหนักในบทบาทหน้าที่ใน เยาวชนในการรว่มยาเสพตดิ

 - ๔
๓

-

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

โครงการที่
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)



การรว่มกนัปูองกนัและ ปูองกนัและแกไ้ขปัญหา

แกไ้ขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๓ การปูองกนัและแกไ้ขปัญหาเพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหาโครงการ/กจิกรรมปูองกนัและแกไ้ข
####### ###### ####### มีกจิกรรมเกีย่ว

มีโครงการ/กจิกรรม
กอง

กิจการ

สภาฯ

ยาเสพติดของศูนยป์ระสานงานยาเสพติดในรปูแบบต่างๆปัญหายาเสพติด
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) กบัการปูองกนั

ปูองกนัและแกไ้ขปัญหา
และศพส.

อบจ.

ต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติดทั้งโดยด าเนินการเองและ
ปัญหายาเสพติด

ยาเสพตดิในรูปแบบตา่งๆ
สงิหบ์รุี 

(ศนูย์

จงัหวัดสิงห์บุร ี(ศพส.อบจ.สนับสนุนงบประมาณให้
ไม่น้อยกว่า

ที่ด าเนินการในพื้นที่
ประสานงา

นตอ่

สิงห์บุร)ี ส่วนราชการ
๑ กจิกรรม

จงัหวัดสิงห์บุรี
สู้เพื่อ

เอาชนะ

ยาเสพตดิ

๔ จดัการแข่งขันกฬีาฟุตบอลเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟตุบอล####### ###### ####### จ านวนทมีทีป่ระชาชน และเยาวชนกองกิจการสภาฯ

๗ คน อบจ.สิงห์บุรคีัพต่อต้านการออกก าลังกาย ห่างไกล๗ คน ให้กบัเยาวชน และประชาชน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) สมัครเข้ารว่มมีสุขภาพแข็งแรง และ

ยาเสพติด ยาเสพติด ทั่วไปในจงัหวัดสิงห์บุรี โครงการมีทั้งออกก าลังกายอยา่ง

๖ อ าเภอ เหมาะสม ห่างไกลยาเสพติด

 - ๔
๔

-
 - ๔

๓
-

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

โครงการที่

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ส่งเสรมิกฬีา เพื่อจดัการแข่งขันกฬีาด าเนินการจดัการแข่งขันกฬีา และ####### ###### ####### มีกจิกรรมส่งประชาชนและเยาวชนส านักปลัดฯ

ตลอดจนส่งเสรมิสนับสนุนส่งเสรมิสนับสนุนกฬีาจงัหวัด กฬีา(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) เสรมิด้านกฬีามีสุขภาพแข็งแรง และ

ด้านการกฬีาให้กบัเยาวชนเยาวชน นักเรยีน นักศึกษา และ อยา่งน้อย ออกก าลังกายอยา่ง

และประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ๑ กจิกรรม เหมาะสม

๒ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรอื เพื่อส่งเสรมิการเล่นกฬีาและ ด าเนินการจา่ยของขวัญ ของรางวัล๔๐๐,๐๐๐ ###### ####### ด าเนินการ เยาวชนและประชาชนส านักปลัดฯ

เงินรางวัล พวงมาลัย ฯลฯประเพณีวัฒนธรรมของหรอื เงินรางวัลในการแข่งขันกฬีา (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ปีละไม่น้อยกว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ทอ้งถ่ินที่อบจ.จดัให้เยาวชนและงานประเพณีฯ ๒ กจิกรรม ของทอ้งถ่ินและไดร้ับของขวัญของรางวัล

และประชาชนทั่วไป ในความสามารถดา้นกีฬาและอืน่ๆ

๓ แข่งขันกฬีาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์เพื่อจดัการแข่งขันกฬีาผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ####### ###### ####### รอ้ยละ๗๐ของเกดิความรกัสามัคคีส านักปลัด ฯ

ระหว่าง อปท.ในเขตจงัหวัดและพนักงานของ อบจ. เทศบาล (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อปท. ในจงัหวัดและเป็นการประสาน

สิงห์บุรี และ อบต. ได้รว่มกนัแข่งขันกฬีา สิงห์บุรทีี่รว่มความรว่มมือของบุคลากร

ตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๔
๔

-

โครงการ วัตถุประสงค์

 - ๔
๕

-

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนดา้นการกฬีา การสาธารณสขุ และนันทนาการแกป่ระชาชน
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



โครงการ ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสิงห์บุรี

๔ แข่งขันกฬีาอบจ.สห. มินิ-ฮารฟ์เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนด าเนินการหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่๓๐๐,๐๐๐ ###### ####### ด าเนินการ ประชาชนและเยาวชนส านักปลัด ฯ

มาราธอน การออกก าลังกาย ที่เกีย่วข้อง จดัการแข่งขันกฬีามินิ-(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ปีละ ๑ ครัง้มีสุขภาพแข็งแรงและ

ฮารฟ์มาราธอน โดยมีผู้สมัครจาก ออกก าลังกายอยา่ง

ทั่วประเทศ เหมาะสม

๕ แข่งขันกฬีาจกัรยานเสือภูเขาเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนด าเนินการหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่๒๐๐,๐๐๐ ###### ####### ด าเนินการ ประชาชนและเยาวชนส านักปลัด ฯ

อบจ.สิงห์บุรี การออกก าลังกาย ที่เกีย่วข้อง จดัการแข่งขันกฬีา(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ปีละ ๑ ครัง้มีสุขภาพแข็งแรงและ

จกัรยานเสือภูเขา อบจ.สิงห์บุรโีดยมี ออกก าลังกายอยา่ง

ผู้สมัครจากทั่วประเทศ เหมาะสม

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๖ แข่งขันกฬีาเทควันโด อบจ.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนด าเนินการหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่ ๒๐๐,๐๐๐ ###### ####### ด าเนินการ ประชาชนและเยาวชนส านักปลัด ฯ

สิงห์บุร ีถ่ินวีรชนแชมป์เปีย้นชิพ การออกก าลังกาย ที่เกีย่วข้องจดัการแข่งขันกฬีาเท-(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ปีละ ๑ ครัง้มีสุขภาพแข็งแรงและ

ควันโด อบจ.สิงห์บุรถ่ิีนวีรชนแชมป์ ออกก าลังกายอยา่ง

เปีย้นชิพ โดยมีผู้สมัครจากทั่วประเทศ เหมาะสม

๗ แข่งขันกฬีาประเพณีสภา อบจ.เชือ่มความสัมพนัธ์ระหว่างด าเนินการจ่ายเปน็เปน็คา่ใชจ้่ายใน๑๐๐,๐๐๐ ###### ####### บุคลากร อบจ.ผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯกองกิจการสภาฯ

ผู้บรหิารสมาชิกสภา อบจ.การแข่งขันกีฬาประเพณีสภาองคก์าร(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) รอ้ยละ ๘๐ ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า 

ข้าราชการ ลูกจา้ง และบริหารสว่นจังหวัด เชน่ คา่จ้างเหมายาน มีความรกัสา-และพนักงานจา้งเกดิความ

พนักงาน พาหนะขนสง่น านักกีฬาผู้ควบคมุ ผู้ฝึกสอน มัคคีอนัดีต่อกนัสัมพนัธ์ และมีความรกัสามัคคี

ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดเจ้าภาพ ที่ดีต่อกนั

คา่เชา่ที่พกั คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

๘ แข่งขันกฬีาระหว่างโรงเรยีนเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนด าเนินการจดัการแข่งขันกฬีา๙๐๐,๐๐๐ ###### ####### ด าเนินการ เด็กและเยาวชนมสี านักปลัด ฯ

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

 - ๔
๕

-
 - ๔

๖
-

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนดา้นการกฬีา การสาธารณสขุ และนันทนาการแกป่ระชาชน



เด็กและเยาวชนในการให้กบัเด็กและเยาวชน (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อยา่งน้อยปีละสุขภาพแข็งแรงและ

ออกก าลังกาย ๑ ครัง้ ออกก าลังกายอยา่ง

เหมาะสม

๙ แข่งขันกฬีาเปตองเน่ืองในวันเพื่อร าลึกถึงสมเด็จพระศร-ีด าเนินการจดัการแข่งขันกฬีาเปตอง
๑๐๐,๐๐๐ ###### ####### ด าเนินการ

เด็ก เยาวชน และ
ส านัก

ปลัด ฯ

คล้ายวันสวรรคตสมเด็จยา่นครนิทราบรมราชชนนีเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จยา่ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อยา่งน้อยปีละประชาชน ร าลึกถึง

๑๘ กรกฎาคม ประจ าปีที่ทรงน ากฬีาเปตองมาสู่โดยจดัการแข่งขันแยกเป็นแต่ละ ๑ ครัง้ พระมหากรณุาธิคุณของ

ประเทศไทย และเป็นการประเภทให้สมพระเกยีรติ สมเด็จยา่ , มีการออก

สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ก าลังกายและเล่นกฬีา

และประชาชนทั่วไปให้ความ เปตองมากข้ึน

ส าคัญกบัการออกก าลังกาย

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# กอ่สรา้งพฒันาปรบัปรงุสนามเพื่อพฒันาสนามกฬีาให้ได้ด าเนินการเองหรือร่วมกับสว่นราชการ####### ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ สนามกฬีา สนามกฬีาได้มาตรฐานส านักปลัด ฯ

กฬีาระดับจงัหวัด มาตรฐาน อืน่ หรือร่วมกับหน่วยงานทอ้งถ่ินอืน่ (อบจ.สห. , (อบจ.สห. , (อบจ.สห. , จงัหวัดได้มาตรในระดับสากล

ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาแบบอุดหนุน) อุดหนุน) อุดหนุน) ฐานเพิ่มข้ึน

ครบวงจรรองรับการแข่งขันกีฬาใน

ระดบัตา่งๆ ไดแ้ก่ ปรับปรุงดแูลรักษา

สระว่ายน้ า ก่อสร้างระบบประปา

สนามกีฬา และอืน่ที่มีความจ าเปน็

# ส่งเสรมิสุขภาพ การปูองกนัประชาชนได้รบัข่าวสารด าเนินการหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่####### ###### ####### รอ้ยละ ๖๐ของประชาชนมีสุขภาพ-ส านักปลัดฯ

การแพรร่ะบาด และควบคุมโรค เข้าใจถึงโทษและการแพร่ที่เกีย่วข้อง ในการจดัหาเวชภัณฑ์(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผู้เข้ารว่มโครง-กายและใจที่ดีสามารถ

ติดต่อ และโรคระบาดต่างๆระบาดของโรคติดต่อ และเกีย่วกบัโรคติดต่อ และโรคระบาดต่างๆ การ มีความรู้ใช้ชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่ง

หรอืฝึกอบรมความรูใ้ห้แก่ อสม.โรคระบาดต่างๆ อสม.มีและอบรมให้ความรูแ้ก่ อสม.เกีย่วกบั ความเข้าใจมีความสุข

ตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๔
๖

-

ที่

 - ๔
๗

-

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

โครงการ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนดา้นการกฬีา การสาธารณสขุ และนันทนาการแกป่ระชาชน



ความรูก้ารปูองกนั และวิธีการปูองกนัและวิธีรกัษาเบือ้งต้นได้ เพิ่มข้ึน

รกัษาเบือ้งต้นได้ทนัต่อทนัต่อเหตุการณ์ ตามความจ าเป็น

เหตุการณ์ เรง่ด่วนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย

# จดักจิกรรมของอาสาสมัครพฒันาศักยภาพของ อสม.ด าเนินการหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่ ####### ###### ####### รอ้ยละ ๖๐ของประชาชนมีสุขภาพ-ส านักปลัดฯ

สาธารณสุขประจ าหมูบ่้านให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วที่เกีย่วข้องในการอบรมให้ความรูแ้ก่ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผู้เข้ารว่มโครง-กายและใจที่ดีสามารถ

และพฒันาศักยภาพของ อสม.กบัการปูองกนั และวิธีรกัษาอสม. เกีย่วกบัการปูองกนั และวิธี การ มีความรู้ใช้ชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่ง

เบือ้งต้น รวมทั้งจดักจิกรรมการรกัษาเบือ้งต้นเกีย่วกบัสุขอนามัย ความเข้าใจมีความสุข

ของ อสม. ในวัน อสม.ของประชาชน และ อสม. เอง เพิ่มข้ึน

แห่งชาติ

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# จดักจิกรรมของก านัน ผู้ใหญ่-พฒันาศักยภาพก านัน ด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงาน####### ###### ####### รอ้ยละ ๖๐ของประชาชนมีสุขภาพ-ส านักปลัดฯ

บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านันอืน่ที่เกีย่วข้องในการอบรม ให้ความ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผู้รว่มโครงการกายและใจที่ดีสามารถ

ผู้ใหญ่บ้าน แพทยป์ระจ าต าบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์รูแ้กก่ านัน ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรก านัน มีความรูค้วามใช้ชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่ง

ประจ าต าบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทยป์ระจ าต าบล เข้าใจเพิ่มข้ึนมีความสุข

เกีย่วกบัการปูองกนัและวิธีการรกัษา

เบือ้งต้นเกีย่วกบัสุขภาพอนามัยของประชาชน

# จดักจิกรรมโครงการรณรงค์สนับสนุนการด าเนินงานด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงาน####### ###### ####### ด าเนินการปีละผู้ติดเชือ้/ผู้ปุวยเอดส์ส านักปลัดฯ

เพื่อปูองกนัโรคเอดส์กลุม่ชมรมผู้ติดเชือ้/ผู้ปุวยอืน่ที่เกีย่วข้องในการส่งเสรมิสมาชิก(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กจิกรรม และครอบครวัที่ได้รบัผล

เอดส ์อาสาสมัครกลุม่ติดกลุม่ชมรมผู้ติดเชือ้ เด็ก เยาวชน กระทบจากปัญหาเอดส์

เชือ้ ติดตามผู้ติดเชือ้/ผู้ปุวยทั้งนอกระบบการศึกษา และในระบบ ได้รบัการบรกิารทางการ

 - ๔
๘

-

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่

 - ๔
๗

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนดา้นการกฬีา การสาธารณสขุ และนันทนาการแกป่ระชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



เอดส์ที่ได้รบัผลกระทบจากการศึกษาในจงัหวัดสิงห์บุรี แพทยอ์ยา่งครอบคลุม

ปัญหาเอดส ์ให้ได้รบัการบรกิาร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ทางการแพทยแ์ละสังคมอยา่ง เด็กและเยาวชนมีความรู้

ครอบคลุม เสรมิสรา้งทกัษะ ความเข้าใจในปัญหา

ในการปูองกนัโรคเอดส์และ โรคเอดส์และโรคติดต่อ

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ทางเพศสัมพนัธ์

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# ควบคุม ปูองกนัโรคไข้เลือดออกเพื่อให้เจา้หน้าที่สาธารณสุขด าเนินการเอง หรอืรว่มกบัหน่วยงาน####### ###### ####### ด าเนินการปีละอตัราผู้ปุวยด้วยโรคส านักปลัดฯ

จงัหวัดสิงห์บุรี กบัหน่วยงานอืน่ๆ และภาคอืน่ที่เกีย่วข้อง ในการรว่มกนัควบคุม(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กจิกรรม ไข้เลือดออกไม่เพิ่มข้ึน

ประชาชน อาสาสมัคร กลุม่และก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย ในปี ๒๕๕๘ และไม่มี

ผู้ติดเชือ้ ติดตามรว่มวางแผน ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก

และรว่มจดักจิกรรมการ เสียชีวิต

ปูองกนัควบคุมไข้เลือดออก

และก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์

ยงุลายอยา่งต่อเน่ือง

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ
(ผลผลิตของโครงการ)

 - ๔
๘

-
 - ๔

๙
-

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนดา้นการกฬีา การสาธารณสขุ และนันทนาการแกป่ระชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยเพื่อรกัษาความปลอดภัยด าเนินการหรอืรว่มกบัส่วนราชการ####### ###### ####### ด าเนินการปีละท าให้ชุมชนมีความส านักปลัด ฯ

ภายใน ในชุมชน อืน่หรอืหน่วยงานทอ้งถ่ินอืน่ในพื้นที่ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กจิกรรม ปลอดภัยและน่าอยู่กองช่าง

จดัตัง้อาสาสมัครชุมชน/จดัอบรม

อาสาสมัครชุมชน/สนับสนุนอปุกรณ์

เครือ่งมือเครือ่งใช้แกอ่าสาสมัคร

ชุมชนในการดูแลรกัษาความปลอดภัย

ประจ าหมูบ่้าน ต าบลตามแหล่งทอ่งเที่ยว 

ตามศักยภาพ และความพรอ้ม

ของแต่ละพื้นที่

๒ สนับสนุนส่งเสรมิระบบการเพื่อปูองกนัการเกดิความด าเนินการเอง หรอืรว่มกบัส่วน๓๐๐,๐๐๐  -  - ด าเนินการอยา่งท าให้ชุมชนมีความส านักปลัด ฯ

รกัษาความปลอดภัย ไม่สงบและรกัษาความราชการหรอือดุหนุนให้หน่วยงานอืน่ (อบจ.สห.) น้อย ๒ แห่งปลอดภัยและน่าอยู่กองช่าง

ปลอดภัย หรอืองค์กรที่เกีย่วข้องด าเนินการจดั

หาอปุกรณ์ เครือ่งมือที่ใช้ในระบบ

ตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๔
๙

-

หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ

 - ๕
๐

-

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์โครงการ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและบูรณาการการด าเนินงานดา้นความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

ที่



รกัษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

แหล่งทอ่งเที่ยวและหน่วยงานที่มี

ความจ าเป็น เพื่อปูองกนัภัยด้าน

อาชญากรรม เช่น การติดตัง้โทรทศัน์

วงจรปิด (CCTV)

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ส่งเสรมิ/สนับสนุนการสรา้งเพื่อให้ชุมชนสามารถด าเนินการหรอืรว่มกบัส่วนราชการ๕๐๐,๐๐๐ ###### ####### ด าเนินการปีละประชาชนมีความรูส้ านักปลัด ฯ

ความเข้มแข็งของชุมชนพึ่งพาตนเองได ้และมีอืน่หรอืองค์กรเอกชนหรอืหน่วยงาน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กจิกรรม มีความสามัคค ีและมี

ความเข้มแข็ง มีความทอ้งถ่ินอืน่ๆในพื้นที่เพื่อส่งเสรมิและ ความเข้มแข็งพึ่งพา

สามัคคี สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตนเองได้

เพิ่มศักยภาพขององค์กรภาคเอกชน

ภาคประชาชน เพื่อให้กอ่เกดิความเข้มแข็งต่อชุมชน

๒ อบจ. พบปะเยีย่มเยยีนเพื่อรบัทราบปัญหา ความคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา อบจ.####### ###### ####### จ านวน สามารถแกไ้ขปัญหาทกุสว่นราชการ

ประชาชน ต้องการของประชาชนและ ข้าราชการและพนักงาน ตลอดทั้ง(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๖ อ าเภอ และสนองตอบต่อความในสงักัด อบจ.

ประสานงานกบัหน่วยงานส่วนราชการที่เกีย่วข้องพบปะเยีย่ม ต้องการของประชาชน

ทอ้งถ่ินในพื้นที่ เยยีนประชาชนเพื่อรบัทราบปัญหา ได้อยา่งรวดเรว็และตรง

ความต้องการ และออกบรกิารด้านต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน

๓ ส่งเสรมิและพฒันาเครอืข่ายเพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ผู้น าเครอืข่าย หรอื องค์กรประชาชน๔๐๐,๐๐๐ ###### ####### มีการจดักจิกรรมประชาชนในทอ้งถ่ินกองกิจการสภาฯ

ภาคประชาชน ผู้น าเครอืข่าย ในทอ้งถ่ินจงัหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อยา่งน้อย ได้รบัการฝึกอบรมและ

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมสนับสนุนการมสีว่นร่วมและการสร้างเครือข่ายของประชาชนรวมทัง้การปลกูฝังจิตส านึกในการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 - ๕
๑

-
 - ๕

๐
-

งบประมาณและที่มา หน่วยงา

นที่

รับผดิชอ
(ผลผลิตของโครงการ)



๑ กจิกรรม รว่มกจิกรรมอนักอ่

ให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชนและพึ่งตนเองได้

๔ อบรมให้ความรูแ้กป่ระชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้องค์กรภาคประชาชน ภาคประชา๔๐๐,๐๐๐ ###### ####### รอ้ยละ ๖๐ของประชาชนได้รบัความรู้กองกิจการสภาฯ

เกีย่วกบัการเมืองการปกครองความเข้าใจเกีย่วกบัการเมืองสังคม และประชาชนในจงัหวัด(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผู้รว่มโครงการความเข้าใจเกีย่วกบัการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยและการปกครอง และมีความรู้สิงห์บุรี มีความรูเ้พิ่มข้ึนการปกครองทั้งในระดับชาติ

การมีส่วนรว่มการพฒันาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีความรู้

ทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยนื ของพลเมือง ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน

เพื่อรว่มพฒันาทอ้งถ่ิน

 - ๕
๑

-



ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ จดัหา/สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์พชืเพื่อส่งเสรมิอาชีพ และจดัหา/สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์พชื พนัธุ์####### ####### ####### ด าเนินการปีละเกษตรกรมีอาชีพ และกองแผนฯ

พนัธุ์สัตว์ ปุย๋ สารชีวภาพ สารผลิตพชืที่ปลอดภัย รวมทั้งสัตว์ ปุย๋ สารชีวภาพ สารสลาย(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ โครงการสรา้งรายได้ให้แก่กองช่าง

สลายตอซังข้าวและอืน่ๆที่เกีย่วข้องเป็นการลดรายจา่ย เพิ่มตอซังข้าว ที่มีคุณภาพให้แกเ่กษตรกร/ เกษตรกร

ให้แกเ่กษตรกร/กลุม่เกษตรกรรายได้ให้แกเ่กษตรกรกลุม่เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีงในภาพรวมทั้งจงัหวัดตามอ านาจหน้าที่

 - ๕
๓

-
 - ๕

๒
-

แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการท าการเกษตรใหม้มีาตรฐานและปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมศกัยภาพเกษตรกร/กลุม่เกษตรกร ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ินในดา้นการเกษตร

ตัวช้ีวัด (KPI)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนือ่งจากการเกษตรแบบครบวงจร

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงา

นที่

รับผดิช



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ พฒันาศักยภาพศูนยบ์รกิารและเพื่อจดัการฝึกอบรมและส่งเสรมิสนับสนุนการแกไ้ขปัญหา####### ๗๐๐,๐๐๐ ####### ด าเนินการปีละสามารถขจดัความส านักปลัดฯ

ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรศึกษาดูงานของศูนยบ์รกิารความยากจนของประชาชน กลุม่(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้ ยากจนของประชาชน

ประจ าต าบลและผู้ที่เกีย่วข้องและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางแม่บ้าน กลุม่เกษตรกร กลุม่สหกรณ์ สรา้งความเข้มแข็ง

การเกษตรประจ าต าบลกลุม่อาชีพ และกลุม่ผู้ประกอบการค้า ให้กบักลุม่อาชีพต่างๆ

และผู้ที่เกีย่วข้อง ให้มีอาชีพเสรมิ

# ประกวดศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วย๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ด าเนินการปีละการปฏิบัติหน้าที่ของกองแผนฯ

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ า ปฎิบตังิานและสร้างขวัญ งานในพ้ืนทีใ่หพั้ฒนาและสง่เสริม (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้ บคุลากรของศนูยบ์ริการฯ

ต าบล ก าลงัใจใหก้บับคุลากรของ อาชีพแกเ่กษตรกร โดยร่วมกบั มีประสทิธิภาพมากขึน้

ศนูยบ์ริการฯ ส านกังานเกษตรจังหวัด

 - ๕
๓

-
 - ๕

๔
-

ที่

แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ า

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน่วยงา

นที่

รับผดิช



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ จดัท าระบบจดัสรรน้ าและเส้นทางเกษตรกรสามารถเข้าใช้น้ าด าเนินการและรว่มกบัหน่วยงาน####### ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๕๐ของเกษตรกร ม.๔ ส านักปลัดฯ

คมนาคมเพื่อการเกษตรบรเิวณในการเกษตรจากหนองที่เกีย่วข้องในการจดัท าระบบจดัสรร(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) เกษตรกรในต.ม่วงหมู ่และ ม.๘ 

หนองหม้อแกง อ.เมืองสิงห์บุรีหม้อแกงได้อยา่งเพยีงพอน้ า และเส้นทางคมนาคมเพื่อการ พื้นที่ได้รบัประ-ต.ต้นโพธิ ์มีแหล่งน้ า

เกษตร บรเิวณหนองหม้อแกง ม.๔ โยชน์จากโครง-ส าหรบัการเกษตร

ต.ม่วงหมู ่และ ม.๘ ต.ต้นโพธิ ์ การ ที่เป็นระบบและมีน้ าเพยีงพอ

อ.เมืองสิงห์บุร ี ตามแบบแปลน 

อบจ.สห. ก าหนด

ตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๕
๔

-

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ พฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์เพื่อพฒันาเป็นแหล่งทอ่ง-ด าเนินการพฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์และ####### ###### ###### อยา่งน้อยปีละภูมิทศัน์

บรเิวณโดย
กองแผนฯ

เที่ยว และปรบัปรงุภูมิทศัน์บ ารงุรกัษาบรเิวณโดยรอบสถานที่(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ แห่ง รอบได้รบัการ

ปรบัปรงุ
กองช่าง

ให้สวยงาม ส าคัญทางศาสนา เช่น วัดและสถานที่อืน่

ที่มีความพรอ้ม และเหมาะสม

๒ พฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์ หรอืเพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวพฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์หรอืบ ารงุรกัษา####### ###### ###### ด าเนินการปีละนักทอ่งเที่ยวมาเที่ยวชมส านักปลัดฯ

บ ารงุรกัษาบรเิวณอทุยานของจงัหวัดสิงห์บุรี บรเิวณอทุยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ มากข้ึนซึ่งจะสร้างรายได้กองแผนฯ

แม่ลามหาราชานุสรณ์ ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด ใหแ้ก่ประชาชนและทอ้งถ่ินกองช่าง

๓ พฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์ หรอืเพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวพฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์หรอืบ ารงุรกัษา####### ###### ###### ด าเนินการปีละนักทอ่งเที่ยวมาเที่ยวชมส านักปลัดฯ

บ ารงุรกัษาบรเิวณอนุสาวรยี์ของจงัหวัดสิงห์บุรี บรเิวณอนุสาวรยีวี์รชนชาวบ้าน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ มากข้ึนซึ่งจะสร้างรายได้กองช่าง

วีรชนชาวบ้านบางระจนั บางระจนั อ.ค่ายบางระจนั  ตามแบบ ใหแ้ก่ประชาชนและทอ้งถ่ิน

แปลน อบจ.สห. ก าหนด

๔ พฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์ หรอืเพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวพฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์หรอืบ ารงุรกัษา####### ###### ###### ด าเนินการปีละนักทอ่งเที่ยวมาเที่ยวชมส านักปลัดฯ

บ ารงุรกัษาบรเิวณแหล่งของจงัหวัดสิงห์บุรี บรเิวณแหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย  (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ มากข้ึนซึ่งจะสร้างรายได้กองช่าง

เตาเผาแม่น้ าน้อย อ.บางระจนั  ตามแบบแปลน อบจ.สห. ใหแ้ก่ประชาชนและทอ้งถ่ิน

ก าหนด

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงสถานทีท่่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๕
๕

-

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยว

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๕ ปรบัปรงุภูมิทศัน์บ้านหัววนเพื่อให้วัดมีภูมิทศัน์ที่ดีปรบัปรงุภูมิทศัน์บรเิวณวัดปราสาท -  - ####### ด าเนินการ ภูมิทศัน์บรเิวณวัดกองช่าง

ม.๕ (หน้าวิหารหลวงพอ่ด า)และเป็นสถานที่ยดึเหน่ียวม.๕  ต.พระงาม อ.พรหมบุรี  ตามแบบ (อบจ.สห.) จ านวน ๑ แห่งมีความรม่รืน่ พทุธ-กองแผนฯ

ต.พระงาม จติใจของพทุธศาสนิกชนแปลน อบจ.สห.ก าหนด ศาสนิกชนได้รบัความ

สะดวกในการบ าเพญ็บุญ

๖ ปรบัปรงุภูมิทศัน์และจดัเพื่อให้เกดิความเป็นระเบียบปรบัปรงุภูมิทศัน์บรเิวณฝาครอบคลอง๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ด าเนินการ ภูมิทศัน์บรเิวณฝากองช่าง

ระเบียบฝาครอบคลองชลและสถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจบรมธาตุ อ.เมืองสิงห์บุร ี ตามแบบ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) จ านวน ๑ ครัง้ครอบคลองชลประ-กองแผนฯ

ประทานบรมธาตุ แปลน อบจ.สิงห์บุรี ทานบรมธาตุมีความ

เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย

๗ ปรบัปรงุภูมิทศัน์บรเิวณเพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวพฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์บรเิวณหนอง๓,๐๐๐,๐๐๐ ######## ######## ด าเนินการ นักทอ่งเที่ยวมาเที่ยวชมกองช่าง

หนองหม้อแกง ของจงัหวัดสิงห์บุรี หม้อแกง  ม.๔ ต.ม่วงหมู ่ อ.เมืองฯ  (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) จ านวน ๑ แห่งมากข้ึน  ซึ่งจะสรา้งกองแผนฯ

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด รายได้ให้แกป่ระชาชน

และทอ้งถ่ิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๕
๖

-

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงสถานทีท่่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ โครงการจดังานสดุดีวีรชนเพื่อบวงสรวงดวงวิญาณด าเนินการจดังานพธิีบวงสรวงและสดุดี####### ###### ###### ด าเนินการปีละประชาชนได้มารว่มส านักปลัด ฯ

ชาวบ้านบางระจนั นักรบชาวบ้านบางระจนัวีรชนชาวบ้านบางระจนัโดยรว่มกบั(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ พธิี และสรา้งจติส านึกกองช่าง

และสดุดีความเสียสละของจงัหวัดสิงห์บุรแีละอ าเภอค่ายบางระจนั ให้อนุชนรุน่หลังได้มี

บรรพบุรษุ เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัสถานที่ ค่าเครือ่ง ความรกัแผ่นดิน

บวงสรวง ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ค่าพวงมาลา ค่าจดัแสดงแสง สี เสียง 

ค่าประกอบอาหารเลีย้งผู้รว่มพธิี

และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

๒ การจดังานและกจิกรรมเพื่อจดักจิกรรมหรอืสนับด าเนินกจิกรรมโครงการเกีย่วกบั####### ###### ###### ด าเนินการ วัฒนธรรม ประเพณีส านักปลัด ฯ

อนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณี สนุนการจดังานเกีย่วกบัการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีอนัดี(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อยา่งน้อย ของทอ้งถ่ินไดร้ับการ

และภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินการอนุรกัษ์วัฒนธรรมงามของทอ้งถ่ิน ๑ กจิกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ประชาชน

ประเพณีและภูมิปัญญา ไดร้่วมสบืสานวัฒนธรรมประเพณี

ทอ้งถ่ิน อันดงีามใหค้งอยู่สบืไป

๓ สืบสานประเพณีแห่เทยีนจ า-เป็นการเผยแพรศ่ิลปวัฒน-ด าเนินการหรอืรว่มกบัหน่วยงานหรอื๑๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละมีการสบืสานประเพณีส านักปลัด ฯ

น าพรรษายายดอกไมธ้รรมประเพณีของจงัหวัดรว่มกบัวัดจนิดามณี  ต.บ้านแปูง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ วัฒนธรรมอันดงีามของทอ้งถ่ิน

(ตักบาตรดอกไม้) อนุรกัษ์ประเพณีอนัดีงามอ.พรหมบุรี จดักจิกรรม สืบสานประเพณี สบืไป ตระหนักถึงความส าคญัของ

ทางพระพทุธศาสนาแห่เทยีนจ าน าพรรษายายดอกไม้ ประเพณีอันดงีามของทอ้งถ่ิน

(ตักบาตรดอกไม้) เน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษา

ที่ โครงการ

 - ๕
๗

-

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ
(ผลผลิตของโครงการ)



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๔ ครอบครวัหรรษาวันมหาเพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนได้ด าเนินการเอง หรอื รว่มกบัหน่วย####### ###### ###### ด าเนินการปีละท าให้ประชาชนทั่วไปส านักปลัด ฯ

สงกรานต์สืบสานประเพณีตระหนักถึงคุณค่าและความงานอืน่ หรอือดุหนุนหน่วยงานอืน่(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม

ไทยห่วงใยผู้สูงอายุส าคัญของผู้สูงอายยุกยอ่งจดักจิกรรมเกีย่วกบัผู้สูงอายแุละ ขนบธรรมเนียมประเพณี

เชิดชูเกยีรติผู้สูงอาย ุสรา้งครอบครวั และเห็นความส าคัญ

สัมพนัธ์ที่ดีในครอบครวั ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

ให้เกดิความรกัความเข้าใจ

และเน้นให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ

๕ ส่งเสรมิกจิกรรมงานเทศกาลเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวและด าเนินการเอง หรอื รว่มกบัหน่วย๔๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละท าให้ประชาชนทั่วไปส านักปลัด ฯ

กนิปลา ส่งเสรมิอาชีพของประชาชนงานอืน่ หรอื อดุหนุนหน่วยงานของ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม

ให้มรีายไดเ้พิ่มข้ึนและเผยแพร่องค์กรอืน่ที่เกีย่วข้องโดยมีเปูาหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี

ชือ่เสียงและเป็นการประชา-ประชาชนทั่วไปในจงัหวัดสิงห์บุรี ของทอ้งถ่ิน

สัมพนัธ์ของดีเมืองสิงห์บุรีและประชาชนทั่วไป

๖ งานประเพณีก าฟูา เพื่ออนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการเอง หรอื รว่มกบัหน่วย๒๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละท าให้ประชาชนทั่วไปส านักปลัด ฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณีงานอืน่ หรอื อดุหนุนหน่วยงาน (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินองค์กรอืน่ที่เกีย่วข้อง โดยมีเปูาหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี

ประชาชนทั่วไปในจงัหวัดสิงห์บุร ี และเรยีนรูวั้ฒนธรรม

และประชาชนในทอ้งถ่ิน ประเพณีทอ้งถ่ิน

โครงการที่

 - ๕
๘

-

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๗ ประเพณีไหว้ครคูรอบครูเพื่ออนุรกัษ์ศิลปการแสดงด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการปีละท าให้ประชาชนทั่วไปส านักปลัด ฯ

หนังใหญ่ หนังใหญ่และพธิีการครอบหรอื อดุหนุนหน่วยงาน องค์กรอืน่(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม

ครหูนังใหญ่ให้คงอยูท่ี่เกีย่วข้อง โดยมีเปูาหมายประชาชน ขนบธรรมเนียมประเพณี

ตลอดไป ทั่วไปในจงัหวัดสิงห์บุร ีและประชาชน และเรยีนรูวั้ฒนธรรม

ในทอ้งถ่ิน ประเพณีทอ้งถ่ิน

๘ ปิดทองไหว้พระและแข่งเรอืเพื่ออนุรกัษ์วัฒนธรรมด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ด าเนินการปีละท าให้ประชาชนทั่วไปส านักปลัด ฯ

ประเพณีพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณีหรอื อดุหนุนหน่วยงาน องค์กรภาค(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม

อนัดีงามของทอ้งถ่ินให้คงอยู่ส่วนอืน่ที่เกีย่วข้องจดังานปิดทองไหว้พระ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในสังคมไทย และแข่งเรอืประเพณีพื้นบ้านบรเิวณ และเรยีนรูวั้ฒนธรรม

วัดจ าปาทอง ประเพณีทอ้งถ่ิน

๙ งานประเพณีปารปุะนังเพื่ออนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่๑๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละท าให้ประชาชนทั่วไปส านักปลัด ฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรอื อดุหนุนหน่วยงาน องค์กรภาค(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม

อนัดีงามของทอ้งถ่ิน  สรา้งส่วนอืน่ที่เกีย่วข้องในการจดักจิกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ความสามัคคีในพื้นทีป่ระเพณีปารปุานัง ห่มผ้าพระนอนจกัรสีห์ และเรยีนรูวั้ฒนธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ิน

 - ๕
๙

-

ตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ที่
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# งานประเพณีเทศกาลกนิเจเพื่ออนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่####### ###### ###### ด าเนินการปีละท าให้ประชาชนทั่วไปส านักปลัด ฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรอือดุหนุนหน่วยงาน องค์กรภาค(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม

อนัดีงามของทอ้งถ่ิน  สรา้งส่วนอืน่ที่เกีย่วข้องในการจดักจิกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ความสามัคคีในหมูค่ณะ ประเพณีเทศกาลกนิเจที่ศาลเจา้ปึงเถ้ากงม่า และเรยีนรูวั้ฒนธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ิน

# โครงการพธิีส าคัญ รฐัพธิีเพื่ออนุรกัษ์วัฒนธรรมด าเนินการและหรอืรว่มกบัจงัหวัดหรอื๗๐๐,๐๐๐ ###### ######ด าเนินการอยา่งเป็นการอนุรกัษ์และส านักปลัด ฯ

งานประเพณี พธิีทางศาสนาประเพณีอนัดีงาม ส่วนราชการที่เกีย่วข้องจดังานพธิี งาน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ สืบสานวัฒนธรรมกองช่าง

ประเพณีงานรฐัพธิี และพธิีทางศาสนา ๕ ครัง้ ประเพณีอนัดีงาม

# การจดังานเฉลิมพระเกยีรติเพื่อจดังานเฉลิมพระเกยีรติด าเนินการหรอือดุหนุนหน่วยงาน####### ###### ###### ด าเนินการปีละประชาชนมีส่วนรว่มส านักปลัด ฯ

เช่น วันเฉลิมพรรชนมพรรษาที่เกีย่วข้อง เพื่อจดังานเฉลิมพระเกยีรต ิ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๒ ครัง้ ในการแสดงความจงรกั

พระบาทสมเด็จพระเจา้-เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ภักดีและส านึกในพระ-

อยูห่ัว,วันเฉลิมพระชนม-สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว , วันเฉลิมพระชนม- มหากรณุาธิคุณฯ

พรรษาสมเด็จพระนางเจา้พรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนารถ

พระบรมราชินีนารถ

ตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๖
๐

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์ที่

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

โครงการ

งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# ทอ่งเที่ยวอิม่บุญ อิม่ใจ สรา้งเพื่อรกัษาขนบธรรมเนียมด าเนินการจดักจิกรรมท าบุญผ้าปุา๕๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละผู้เข้ารว่มกจิกรรมรว่มส านักปลัด ฯ

สายใยผูกสัมพนัธ์สามัคคีประเพณีการท าบุญผ้าปุาสามัคคีทางน้ า,ท าบุญผ้าปุาเน่ืองในวัน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ สืบสานขนบธรรมเนียม

สามัคค ีและส่งเสรมิการทอ่งส าคัญทางพระพทุธศาสนา  วันส าคัญ วัฒนธรรมประเพณีอนัดี

เที่ยวในจงัหวัดสิงห์บุรแีละในงานพธิี และรฐัพธิีต่างๆ งามของทอ้งถ่ินเกดิความรกั

การสรา้งสามัคคีในหมูค่ณะ ความสามัคคีในหมูค่ณะ

สรา้งความผูกพนัในครอบครวั

# สืบสานประเพณีไทยวันมหาเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวด าเนินการและหรอืรว่มกบัหน่วยงาน####### ###### ###### ด าเนินการปีละประชาชนมีรายได้จากส านักปลัด ฯ

สงกรานต์ อนุรกัษ์ วัฒนธรรม ประเพณีที่เกีย่วข้องในการจดักจิกรรม บรเิวณ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ การทอ่งเที่ยว สถานที่

และการละเล่นของไทย และศาลากลางจงัหวัด(หลังเดิม) หรอื ทอ่งเที่ยวของ จ.สิงห์บุรี

กระตุน้เศรษฐกจิของจงัหวัดสถานที่ที ่อบจ.สิงห์บุร ีรบัผิดชอบ ได้รบัการเผยแพรใ่ห้เป็นที่

สิงห์บุรี รูจ้กัของนักทอ่งเที่ยวโดยทั่วไป

# ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการเพื่อให้อนุชนรุน่หลังได้รบัรู้ด าเนินการหรอือดุหนุนหน่วยงานหรอื๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ด าเนินการอยา่งประชาชนมีส่วนรว่มส านักปลัด ฯ

ร าลึกถึงวีรชนชาวบ้านและร าลึกถึงวีรกรรมในความองค์กรภาคส่วนที่เกีย่วข้อง เพื่อเป็นค่า(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ และมีจติส านึกถึงคุณู

บางระจนั เสียสละเพื่อปกปูองประเทศใช้จา่ยในการสรา้งจติส านึกระลึกถึง ๑ กจิกรรม ปการณ์บรรพชนมากข้ึน

ชาติของวีรชนชาวบ้านวีรชนชาวบ้านบางระจนัให้แกป่ระชาชน

บางระจนั ในจงัหวัดสิงห์บุรี

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ ตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๖
๑

-

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# การจดังานและกจิกรรมวันเพื่อจดักจิกรรมหรอืสนับ-ด าเนินการเอง หรอืรว่มกบัหน่วยงาน ####### ###### ######ด าเนินการอยา่งวัฒนธรรม ประเพณีส านักปลัด ฯ

อนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีสนุนการจดังานเกีย่วกบัหรอืองค์กรที่เกีย่วข้อง ด าเนินกจิกรรม(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ ของทอ้งถ่ินได้รบัการ

และภูมิปัญาทอ้งถ่ิน การอนุรกัษ์วัฒนธรรมโครงการเกีย่วกบัการอนุรกัษ์วัฒนธรรม ๑ กจิกรรม อนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูประชาชน

ประเพณีและภูมิปัญญาประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน ใน จ.สิงห์บุรรีว่มสืบสานวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ิน ประเพณีอนัดีงามให้คงอยูส่ืบไป

# ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวส่งทา้ยเพื่อเป็นการสนับสนุนและด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงาน####### ###### ###### ด าเนินการปีละท าให้ประชาชนมสี านักปลัด ฯ

ปีเกา่ต้อนรบัปีใหม่ ประจ าปีส่งเสรมิให้ประชาชนมีรายอืน่ที่เกีย่วข้องในการจดักจิกรรม(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ รายได้จากการ

๒๕๕๘ ไดจ้ากการทอ่งเที่ยว จ.สงิหบ์รุีส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวส่งทา้ยปีเกา่

ต้อนรบัปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๘ ทอ่งเที่ยว จ.สิงห์บุรี

# การจดักจิกรรมส่งเสรมิการเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงาน####### ###### ######ด าเนินการอยา่งท าให้ประชาชนมสี านักปลัด ฯ

ทอ่งเที่ยว และวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณี และหรอื องค์กรที่เกีย่วข้อง ในการจดั(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ รายได้จากการ

ประเพณี สนับสนุนให้ประชาชนมีกจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรมฉลอง ๑ กจิกรรม ทอ่งเที่ยวจงัหวัดสิงห์บุรี

รายได้จากการทอ่งเที่ยวศาลหลักเมือง กจิกรรมลานคนเมือง 

และอืน่ๆ ในจงัหวัดสิงห์บุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว
หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

 - ๖
๒

-

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวด าเนินการจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้๕๐๐,๐๐๐ ###### ######ด าเนินการอยา่งคณะผู้บรหิาร อปท.ส านักปลัด ฯ

อนุรกัษ์ เชิงอนุรกัษ์และปลูกฝังจติเชิงอนุรกัษ์ให้กบัคณะผู้บรหิาร อปท. (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ ข้าราชการ พนักงาน เด็ก

ส านึกด้านการอนุรกัษ์ข้าราชการ พนักงาน นักเรยีน นักศึกษา ๑ กจิกรรม เยาวชนและประชาชนเกดิจติส านึก

ทรพัยากรธรรมชาติให้กบัเด็กและประชาชนทั่วไปศึกษาสถานที่ ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

เยาวชน และประชาชนทั่วไปทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และหวงแหนทรพัยากรในทอ้งถ่ิน

# สืบสานประเพณีไทยลาวแง้วเพื่อเปน็การอนุรักษ์ ฟื้นฟูด าเนินการเอง หรอืรว่มกบัหน่วยงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการปีละประชาชนในทอ้งถ่ินส านักปลัด ฯ

ทองเอนม่วนซื่นหมูเ่ฮาไทย-สง่เสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีหรอืสภาวัฒนธรรมต าบลทองเอน จดั(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ ได้รว่มกนัอนุรกัษ์ฟื้นฟู

ลาวแง้วทองเอน อ.อนิทรบ์ุรีงามของทอ้งถ่ิน และภูมิปญัญากจิกรรมสืบสานประเพณีไทยลาวแง้ว ส่งเสรมิประเพณี วัฒนธรรม

จ.สิงห์บุรี ทอ้งถ่ิน รวมทั้งเปน็การเสริมสร้างทองเอนม่วนซื่นหมูเ่ฮาไทยลาวแง้ว อนัดีงามของทอ้งถ่ิน และ

ความสามัคคขีองคนในชมุชนทองเอน อ.อนิทรบ์ุร ีจ.สิงห์บุรี ได้รว่มกนัเผยแพร่

ตลอดจนเปน็การเผยแพร่อัตลกัษณ์ อตัตลักษณ์ที่ดีงามของ

ที่ดงีามของทอ้งถ่ินใหเ้ปน็ที่รูจ้ัก ทอ้งถ่ินให้รูจ้กัอยา่งแพรห่ลาย

อย่างแพร่หลาย

# ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่ออนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมด าเนินการเองหรอืรว่มกบัหน่วยงานอืน่๒๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละประชาชนทั่วไปตระ-ส านักปลัด ฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรอือดุหนุนหน่วยงานขององค์กรอืน่(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ กจิกรรม หนักถึงความส าคัญของ

อนัดีงามของภูมิปัญญาที่เกีย่วข้องโดยมีเปูาหมายประชาชน ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม

ทอ้งถ่ิน ทั่วไปในจงัหวัดสิงห์บุร ีและประชาชนทั่วไป ของจงัหวัดสิงห์บุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว

 - ๖
๓

-



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# สัปดาห์อนุรกัษ์มรดกไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติด าเนินการเอง หรอืรว่มกบัหน่วยงาน ####### ###### ###### ด าเนินการปีละเพื่อให้ประชาชนส านักปลัด ฯ

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ-สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯหรอืองค์กรที่เกีย่วข้องจดักจิกรรมเฉลิม(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ ตระหนักถึงความ

เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมสยามบรมราชกมุาร ีเน่ืองพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ส าคัญของศิลปวัฒนธรรม

ราชกมุารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพและจดักจิกรรมอนุรกัษ์มรดกไทย วัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของมรดกไทย

รวมทั้งรณรงค์และสนับสนุนประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยมี

ให้ประชาชนทั้ง จ.สิงห์บุรีเปูาหมายประชาชนในจงัหวัด และ

และใกล้เคียงได้ตระหนักถึงประชาชนทั่วไป

ความส าคัญและเห็นคุณค่า

มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

# อนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมด าเนินกจิกรรมหล่อเทยีนพรรษา ๕๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละผู้เข้ารว่มกจิกรรมรว่มส านักปลัด ฯ

หล่อเทยีนและถวายเทยีนประเพณีไทยในการหล่อโดยกลุม่ผู้บรหิาร อปท. สมาชิกสภาฯ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ สืบสานขนบธรรมเนียม

พรรษาประจ าปี เทยีนพรรษา ให้คงอยู ่และข้าราชการ พนักงานผู้น าชุมชน นักเรยีน วัฒนธรรม ประเพณี

ปลูกฝังวัฒนธรรมทางพระนักศึกษา และประชาชนทั่วไป รว่มใน อนัดีงามของทอ้งถ่ิน

พทุธศาสนาให้กบัเยาวชนการจดัท าเทยีนพรรษาถวายวัดต่างๆ เกดิความรกัสามัคคี

ในจงัหวัดสิงห์บุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ
(ผลผลิตของโครงการ)

 - ๖
๔

-



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# ประเพณีแข่งขันเรอืยาวเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวด าเนินกจิกรรมการแข่งขันเรอืยาวชิง๒๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละประชาชน จ.สิงห์บุรีส านักปลัด ฯ

จงัหวัดสิงห์บุรปีระจ าปี และวัฒนธรรมประเพณีของถ้วยพระราชทานฯ โดยรว่มกบัเทศบาล(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ รว่มสืบสานประเพณี

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จจ.สิงห์บุร ีและช่วยกระตุน้เมืองสิงห์บุร ีณ แม่น้ าเจา้พระยา แข่งขันเรอืยาว และ

พระเทพรตันราชสุดาฯเศรษฐกจิเพิ่มรายไดห้น้าศาลากลาง จ.สิงห์บุร ี(หลังเดิม)

สยามบรมราชกมุารี ให้กบัประชาชน มีรายได้เพิ่มมากข้ึน

# แข่งขันเรอืยาวประเพณีเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวด าเนินกจิกรรมการแข่งขันเรอืยาวชิง๒๐๐,๐๐๐ ###### ###### ด าเนินการปีละประชาชน จ.สิงห์บุรีส านักปลัด ฯ

เทศบาลต าบลโพสงัโฆประจ าปีและวัฒนธรรมประเพณีของถ้วยพระราชทานฯ โดยรว่มกบัเทศบาล(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ รว่มสืบสานประเพณี

ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระจ.สิงห์บุร ีและช่วยกระตุน้ต าบลโพสังโฆ  ณ แม่น้ าน้อย บรเิวณ แข่งขันเรอืยาว และ

เทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมเศรษฐกจิเพิ่มรายได้ให้กบัหน้าวัดกลางทา่ข้าม มีรายได้เพิ่มมากข้ึน

ราชกุมารี ประชาชน

# ตามรอยเสด็จประพาสต้นเพื่อล ารกึถึงพระมหากรณุาสนับสนุนการจดัท าโครงการตามรอย๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการปีละประชาชนได้ส านึกในส านักปลัด ฯ

พระปิยมหาราช ธิคุณและเทดิพระเกยีรติพระเสด็จประพาสต้นพระปิยมหาราช(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ พระมหากรณุาธิคุณฯ

บาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าณ วัดพรหมเทพาวาส (ชลอน) มีจติส านึกรกับ้านเกดิ

เจา้อยูห่ัว พระปิยมหาราชอ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และสามารถดึงดูด

และเป็นการส่งเสรมิการ ให้ผู้สนใจ และผู้มาเยอืน

ทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้รว่มกจิกรรม

 - ๖
๕

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและที่มา หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# อนุรกัษ์และพฒันาประเพณีเพื่ออนุรกัษ์ประเพณีเกา่แก่สนับสนุนการจดัท าโครงการอนุรกัษ์๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ด าเนินการปีละชุมชนได้สืบสานประ-ส านักปลัด ฯ

ประดับดาว ของชุมชนสรา้งความเข้มแข็งพฒันาประเพณีประดับดาว ต.โรงช้าง(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)๑ ครัง้ เพณีประดับดาวให้คง

สามัคค ีและส่งเสรมิการอ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี อยู ่และสามารถดึงดูด

ทอ่งเที่ยว ให้ผู้สนใจ และผู้มาเยอืน

ได้รว่มกจิกรรม

 - ๖
๖

-

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

ที่ โครงการ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่ว

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ พฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์เพื่อให้เกดิความสวยงามพฒันาปรบัปรงุภูมิทศัน์เส้นทางหลักๆ ####### ###### ###### ด าเนินการอยา่งภูมิทศัน์บรเิวณเส้นทางกองแผนฯ

เส้นทางหลักและเส้นทางเข้าและเป็นการเทดิพระเกยีรติฯและเส้นทางสูแ่หล่งทอ่งเที่ยว เช่น (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อย ๑ เส้นทางหลัก และเส้นทางเข้ากองช่าง

สูแ่หล่งทอ่งเที่ยว พรอ้มทั้งมีความเป็นระเบียบซุ้มเฉลิมพระเกยีรติฯ ปลูกไม้ดอก สูแ่หล่งทอ่งเที่ยวสวยงาม

และมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม้ประดับบรเิวณเกาะกลางถนนพรอ้ม ท าให้บ้านเมืองน่าอยู่

ให้การดูแลรกัษาปลูกต้นไม้บรเิวณรมิถนน

ตามภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย หรอื ถ่ายโอน

๒ กอ่สรา้งซุ้มเฉลิมพระเกยีรติเพื่อให้เกดิความสวยงามกอ่สรา้งซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ ม.๑๓  - ######  - ด าเนินการ ภูมิทศัน์เส้นทาง ม.๑๓กองแผนฯ

และเป็นการเทดิพระเกยีรติฯต.ทองเอน อ.อนิทรบ์ุร ีบรเิวณหน้า (อบจ.สห.) จ านวน ๑ แห่ง ต.ทองเอน มีความกองช่าง

พรอ้มทั้งมีความเป็นระเบียบโรงงานวุ้นเส้น  กว้าง ๑ เมตร ยาว สวยงาม และเป็นการเทดิ

และมีสภาพแวดล้อมที่ดี๑๔ เมตร ตามแบบแปลนอบจ.สห. ก าหนด พระเกยีรติฯ

ตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๖
๗

-

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเสน้ทางการท่องเทีย่ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่ออบรมให้ความรูด้้านด าเนินการฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบั๑๐๐,๐๐๐  - ###### ด าเนินการอยา่งท าให้ผู้ผ่านการอบรมส านักปลัดฯ

บุคลากรการทอ่งเที่ยวประวัติศาสตร ์ความเป็นมาสถานที่ทอ่งเที่ยวที ่อบจ.สิงห์บุรี(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อย ๑ ครัง้สามารถให้ข้อมูล

ยวุมัคคุเทศก์ ของสถานที่ทอ่งเที่ยวและรบัผิดชอบแกเ่ยาวชน ประวัติศาสตรแ์ก่

เป็นการสรา้งรายได้ให้กบัเยาวชน นักทอ่งเที่ยวได้

๒ ส่งเสรมิอาชีพบุคลากรการเพื่อสรา้งรายได้ให้กบัยวุ-ด าเนินการจดัยวุมัคคุเทศกใ์ห้บรกิารแก่๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนในมบีุคลากรให้ข้อมลูส านักปลัดฯ

ทอ่งเที่ยวยวุมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์ นักทอ่งเที่ยวตามสถานที่ทอ่งเที่ยวที ่อบจ.สิงห์บุรี(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) จ.สิงห์บุรมีีรายประวัติศาสตรแ์ก่

รบัผิดชอบแกเ่ยาวชน ได้จากอาชีพนักทอ่งเที่ยวประจ า

ยวุมัคคุเทศก์แหล่งทอ่งเที่ยว

เพิ่มข้ึน

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 - ๖
๘

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ประชาสัมพนัธ์แหล่งทอ่งเที่ยวเพื่อให้นักทอ่งเที่ยวรูจ้กัด าเนินการ/รว่มกบัส่วนราชการอืน่๑๐๐,๐๐๐ ###### ###### จ านวนนักทอ่งนักทอ่งเที่ยวมีความส านักปลัดฯ

แหล่งทอ่งเที่ยวและความในการประชาสัมพนัธ์แหล่งทอ่งเที่ยว  (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) เที่ยวเพิ่มข้ึนสนใจมาทอ่งเที่ยวมากกองช่าง

เป็นมาเพื่อให้เกดิความเช่น จดัทางสือ่วิทย ุหนังสือพมิพ์ โทรทศัน์ ข้ึนและ สรา้งรายได้ให้

สนใจ และเข้ามาเที่ยวชมหนังสือ วารสารต่างๆ จดัท าแผ่นพบั แกป่ระชาชนในทอ้งถ่ิน

มากข้ึน แผ่นปลิว โปสเตอร ์ปูาย และอืน่ๆ 

เพื่อแนะน าแหล่งทอ่งเที่ยวต่าง ๆ

๒ กอ่สรา้งปูายประชาสัมพนัธ์เพื่อให้นักทอ่งเที่ยวรูจ้กักอ่สรา้งปูายประชาสัมพนัธ์การทอ่ง####### ######  - จ านวนนักทอ่งนักทอ่งเที่ยวมีความส านักปลัดฯ

แหล่งทอ่งเที่ยวและความเที่ยวของจงัหวัดสิงห์บุร ีเช่น ปูายบอก(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) เที่ยวเพิ่มข้ึนสนใจมาทอ่งเที่ยวมากกองช่าง

เป็นมาเพื่อให้เกดิความเส้นทาง คัตเอา๊ท ์หรอือืน่ๆ เพื่อแนะน า ข้ึนและ สรา้งรายได้ให้

สนใจ และเข้ามาเที่ยวชมแหล่งทอ่งเที่ยว หรอื สัญลักษณ์ของ แกป่ระชาชนในทอ้งถ่ิน

มากข้ึน จงัหวัดสิงห์บุร ีตามแบบแปลน

อบจ.สห. ก าหนด

๓ จดัตัง้/บรหิารจดัการศูนย์เพื่อให้นักทอ่งเที่ยวรูจ้กัด าเนินการจดัตัง้/บรหิารจดัการศูนย์#######  -  - จ านวนนักทอ่งนักทอ่งเที่ยวมีความส านักปลัดฯ

บรกิารด้านการทอ่งเที่ยวแหล่งทอ่งเที่ยวและความบรกิารการทอ่งเที่ยวของจงัหวัดสิงห์บุร ี(อบจ.สห.) เที่ยวเพิ่มข้ึนสนใจมาทอ่งเที่ยวมากกองช่าง

จงัหวัดสิงห์บุรี เป็นมาเพื่อให้เกดิความในด้านต่างๆบรเิวณสถานที่ทอ่งเที่ยว ข้ึนและ สรา้งรายได้ให้

สนใจ และเข้ามาเที่ยวชมของจงัหวัด หรอื สถานที่ที่อยูใ่นความ แกป่ระชาชนในทอ้งถ่ิน

มากข้ึน รบัผิดชอบของ อบจ.สห. จ านวน ๑ แห่ง

ตามรายละเอยีดที ่อบจ.สห.ก าหนด

 - ๖
๙

-

แนวทางการพัฒนา พัฒนาศนูย์ข้อมลูเกีย่วกบัแหลง่ท่องเทีย่ว กจิกรรม ประเพณีและข้อมลูทางประวัตศิาสตร์ทีส่ าคญัของจังหวัด

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

อบ

โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ พฒันาการเรยีนรูด้้านการสหกรณ์เพื่อพฒันาการเรยีนรูด้้านส่งเสรมิสนับสนุนการแกไ้ขปัญหา###### ####### ###### รอ้ยละ๒๐ของสามารถขจดัความส านักปลัดฯ

ส าหรบัสมาชิกสหกรณ์ประเภทการสหกรณ์ส าหรบัสมาชิกความยากจนของประชาชน ส่งเสรมิ(อบจ.สห.)(อบจ.สห.) (อบจ.สห.)สมาชิก/กลุม่ยากจนของประชาชน

ต่างๆ และกลุม่เกษตรกรสหกรณ์ และกลุม่เกษตรกรอาชีพและการศึกษาดูงานของกลุม่ เกษตรกรมีความสรา้งความเข้มแข็ง

โดยรว่มกบั สนง.สหกรณ์สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และกลุม่ รูเ้พิ่มข้ึน ให้กบักลุม่อาชีพต่างๆ

จ.สิงห์บุรี ผู้ประกอบการค้า

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

 - ๗
๐

-

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงา

นที่

รับผดิช

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนือ่งจากการเกษตรแบบครบวงจร

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมศกัยภาพกลุม่อาชีพ ผู้น ากลุม่อาชีพ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ินในดา้นอาชีพ

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ



 - ๗
๐

-



ยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา จัดใหม้แีละพัฒนาโครงข่ายเสน้ทางคมนาคมสายหลกัอย่างเป็นระบบและทัว่ถึงพร้อมปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนตามภารกจิถ่ายโอน

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ พฒันาซ่อมบ ารงุรกัษาเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดซ่อมบ ารงุรกัษาทางที่ได้รบัการถ่าย####### ####### ####### ด าเนินการไมป่ระชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ทางที่ได้รบัการถ่ายโอนรอ้นของประชาชนในการโอนจาก สนง.ทางหลวงชนบท หรอื(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑๐สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

คมนาคมขนส่ง สนง.รพช. ส่วนราชการอืน่ ๆรวมถึง สายทาง ขนส่ง

เส้นทางหลักอืน่ ๆ ตามภารกจิหน้าที่

ความรบัผิดชอบที่จ าเป็นเพื่อแกไ้ข 

ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน

(เป็นค่าบ ารงุปกติค่าบ ารงุตามระยะ

เวลา และค่าบ ารงุพเิศษ)

                      ใหอ้ยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ที่ โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

 -๗๑-

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทนุทางสังคม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ

ตัวช้ีวัด (KPI)



แนวทางการพฒันา กอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ และทอ่ระบายน้ าให้มีมาตรฐาน

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ โครงการหลังฝนถนนเรยีบเพื่อเป็นการซ่อมแซมถนนด าเนินการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ####### ####### ####### ด าเนินการไมส่ามารถแกไ้ขปัญหากองช่าง

สายทาง และคู คลอง รวมทั้งปรบัปรงุค ูคลอง แหล่งน้ า(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า๑๐แห่งความเดือดรอ้นของ

แหล่งน้ าต่างๆ ของจงัหวัดต่างๆ ในหมูบ่้าน ต าบล และอ าเภอ เกษตรกร และประชาชน

สิงห์บุร ีให้มีสภาพด ีและต่างๆ ในจงัหวัดสิงห์บุรโีดยน าเครือ่ง ทั่วไปในการสัญจรไป-

สามารถใช้งานได้ดีข้ึนจกัรกลออกด าเนินการปรบัเกรดพรอ้ม มา สะดวกและมี

บดอดั และเกบ็ก าจดัวัชพชื และขุดลอก ประสิทธิภาพ

คู คลอง แหล่งน้ าต่างๆ ที ่อปท. ในพื้นที ่

๖ อ าเภอ ของจงัหวัดสิงห์บุร ีแจง้ขอ

รบัการสนับสนุน

๒ กอ่สรา้ง/พฒันา/ปรบัปรงุเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้ง/พฒันา/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม ####### ####### ####### ด าเนินการไมป่ระชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เส้นทางคมนาคม เพยีงพอกบัความต้องการถนนผิวจราจรคสล./ลาดยาง/ลูกรงั/(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑ สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ดิน  ซึ่งมีลักษณะเชือ่มต่อเส้นทาง สายทาง

สายหลัก และเส้นทางเข้าสู ่แหล่ง

ทอ่งเที่ยวตามความพรอ้มของพื้นที่

และภารกจิที่ได้รบัมอบหมายหรอืถ่ายโอน 

โดยต้องอยูใ่นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

และประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจฯก าหนด รวมทั้งขอบเขต

ประเภทโครงการเกนิศักยภาพของ 

อปท.ในเขตจงัหวัด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 -๗๒-
 -๗๓-

งบประมาณและที่มา หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการที่ ตัวช้ีวัด (KPI)



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๓ กอ่สร้างสะพาน คสล./ เพื่อใหม้สีะพานมาตรฐาน กอ่สร้างสะพานคสล./สะพานเหล็ก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  - ด าเนินการไม่ประชาชนได้รับความ  กองแผน ฯ
สะพานเหล็ก ในการคมนาคมขนส่งของข้ามแม่น้ า ล าคลองในเขตอ าเภอต่างๆ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑ แห่งสะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ประชาชน ของจงัหวัดสิงห์บุร ี ตามอ านาจหน้าที่ ขนส่ง

ของ อบจ.ตามประกาศคณะกรรมการ

การกระจายอ านาจ

๔ กอ่สรา้งสะพาน คสล.เพื่อให้มีสะพานมาตรฐานกอ่สรา้งสะพาน คสล. ม.๙ ต.ทา่งาม #######  -  - สะพาน ๑ แห่งประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ในการคมนาคม เชือ่มต่อ ม.๑  ต.ชีน้ ารา้ย อ.อนิทรบ์ุร ี(อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ตามแบบ

แปลน อบจ.สห.ก าหนด

๕ กอ่สรา้งสะพาน คสล.เพื่อให้มีสะพานมาตรฐานกอ่สรา้งสะพาน คสล. บรเิวณหน้า#######  -  - สะพาน ๑ แห่งประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ในการคมนาคม บ้านนายสนิท  อิม่แกว้ ม.๖ ต.ทบัยา (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

อ.อนิทรบ์ุร ี กว้าง๗ เมตร  ยาว ๑๕ เมตร  

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

๖ กอ่สรา้งถนนลาดยางเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกส์#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการคอนกรตีสายพกัทนั-ไรเ่จก๊ ม.๒,๗,๙  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ต.พกัทนัอ.บางระจนั  ตามแบบแปลน 

อบจ.สห. ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน

 -๗๔-
 -๗๓-

โครงการที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๗ ซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย สห #######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการ๔๐๐๘ ม.๕ ต.สระแจง อ.บางระจนั    (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  ตามแบบ

แปลน อบจ.สห.ก าหนด

๘ กอ่สรา้งสะพาน คสล.เพื่อให้มีสะพานมาตรฐานกอ่สรา้งสะพาน คสล. ข้ามคลอง#######  -  - สะพาน ๑ แห่งประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ในการคมนาคม ชลประทาน (คลอง ๘ ซ้าย) ซ.รว่มใจ (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ม.๒  ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี  กว้าง 

๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร  ตามแบบ

แปลน อบจ.สห. ก าหนด

๙ กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. บนคันคลอง#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการชลประทาน  จาก ม.๓  ไป  ม.๔  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ต.บ้านหม้อ กว้าง ๔ เมตรยาว ๑ กม.  

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

๑๐ กอ่สรา้งสะพาน เพื่อให้มีสะพานมาตรฐานกอ่สรา้งสะพานข้ามแม่น้ าน้อย หน้า#######  -  - สะพาน ๑ แห่งประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ในการคมนาคม วัดเสมาทอง ม.๔  ต.พกิลุทอง ติดต่อ (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ม.๗  ต.ถอนสมอ อ.ทา่ช้าง  กว้าง ๓ เมตร  

ยาว ๗๕ เมตร  ตามแบบแปลน

อบจ.สห. ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน
เป้าหมาย

 -๗๔-
 -๗๕-

วัตถุประสงค์

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่ โครงการ

ที่

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)



๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล.  ม. ๓-๔ #######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการ(สายหลังโรงส ีม.๓ หลังบ้านผู้ใหญ่ (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ม.๔)  ต.โพทะเล  อ.ค่ายบางระจนั

กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๑,๒๐๐ เมตร  

ตามแบบแปลนอบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนเลียบคัน#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการคลอง ชป.๓ ซ้าย ม.๔,๕,๖ เริม่จาก(อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน สะพานปูนวัดตะโหนด - สะพานปูน

วัดข่อย ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุร ี กว้าง 

๔ เมตร  ยาว ๒,๒๐๐ เมตร   หนา 

๐.๑๕ เมตร  ตามแบบแปลน 

อบจ.สห.ก าหนด

## ขยายถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและขยายถนน คสล. พรอ้มวางทอ่#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการระบายน้ า ม.๒ ต.บางมัญ อ.เมืองฯ  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๑ ถนนซอย - #######  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการโรงธูป ถมดินสูงเฉลีย่๐.๖๐ เมตร (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร 

เท คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร  ตามแบบแปลน 

อบจ.สห.ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

 -๗๕-
 -๗๖-

วัตถุประสงค์

ที่

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่ โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)



บาท บาท บาท

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. เลียบคลองชล -  - ####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการประทานมหาราชฝ่ังตะวันออก จากเขต (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ติดต่อ ต.บางมัญ ถึงบางบ้านไร ่

ต.โพกรวม อ.เมืองฯ กว้าง ๔ เมตร

ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## ซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและซ่อมแซมถนนลาดยาง สายม่วงหมู-่ -  - ####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการบางตายอ่ง สห.ถ.๓๓๐๐๑ (รพช.๓๐๓๒ เดิม)  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ม.๔  ต.ม่วงหมู ่ อ.เมืองสิงห์บุร ี 

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## ซ่อมสรา้งผิวถนนแอส-เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและซ่อมสรา้งผิวถนนแอสฟัลติกส์ สาย  -  - ####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ฟัลติกส์ เพยีงพอกบัความต้องการสห ๒๐๐๖ บ้านพระนอนจกัรสีห์ - (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน บ้านวิหารขาว ม.๒-๗ (ช่วง๑ ม.๒-๓) 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล.สายคลองธรรมชาติ#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการ ม.๘ ต.ห้วยชัน อ.อนิทรบ์ุร ีกว้าง (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ๕ เมตร  ยาว ๑,๓๕๐ เมตร  หนา 

๐.๑๕ เมตร  ตามแบบแปลน 

อบจ.สห.ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

 -๗๗-
 -๗๖-

ที่

ที่
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

งบประมาณและที่มา



## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๕ ต.อนิทรบ์ุร ี - #######  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการอ.อนิทรบ์ุร ี กว้าง ๓ เมตร  ยาว (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. สายเลียบคลอง -  - ####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการชลประทาน ๓ ขวา ๙ ขวา (ตอน๒) (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ม.๗ ต.โพธิ์ชัย กว้าง ๔ เมตร  ยาว 

๙๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## เสรมิถนนพรอ้มซ่อมแซมเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและเสรมิถนนพรอ้มซ่อมแซมถนนโดยใช้ -  - ####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการแอสฟัลติกส์คอนกรตี ม.๕-๖ ต.ประศุก (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน อ.อนิทรบ์ุร ี กว้าง ๔ เมตร  ยาว 

๒,๕๑๘  เมตร   ตามแบบแปลน

อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๓-๕ รมิคลอง#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการส่งน้ าชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ต.บ้านจา่ อ.บางระจนั กว้าง ๔ เมตร  

ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

## ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและปรบัปรงุซ่อมแซมถนนโดยการปู - #######  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

 -๗๗-
 -๗๘-

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)



เพยีงพอกบัความต้องการแอสฟัลติกส์คอนกรตี ม.๘-๑๑ ต.เชิงกลัด  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน อ.บางระจนัตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. เชือ่มต่อระหว่าง - #######  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการ ม.๒ กบั ม.๘ ต.สิงห ์อ.บางระจนั (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๑ ต.เชิงกลัด  -  - ####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการรมิคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑ ขวา  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน อ.บางระจนั  ตามแบบแปลน

อบจ.สห. ก าหนด

## กอ่สรา้งถนนลาดยางเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนนลาดยางสายกลางหมูบ่้าน  - #######  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการม.๔,๕,๖ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๒ กม.  

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนนลาดยางเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนนลาดยางบ้านพล ูม.๓  -  - ####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  บรเิวณเลียบ (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน แม่น้ าเจา้พระยา  ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร  

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

## ซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าวัด - #######  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการจ าปาทอง จากถนนใหญ่ ถึงวัดจ าปาทอง (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

 -๗๘-
 -๗๙-

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่



ของประชาชน ม.๕ ต.โพประจกัษ์  อ.ทา่ช้าง  กว้าง 

๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๘ ต.โพทะเล #######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการต่อจากจดุเดิม เขตติดต่อ ต.โพทะเล (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน อ.ค่ายบางระจนั และ ต.บ้านจา่ 

อ.บางระจนั  กว้าง ๔ เมตร  ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๗ ต.โพทะเล #######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการอ.ค่ายบางระจนั  กว้าง ๔ เมตร  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

## กอ่สรา้งถนนลาดยางเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์  - #######  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการม.๘ ต.โพทะเล  อ.ค่ายบางระจนั  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร  ตามแบบแปลน 

อบจ.สห. ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๑-๕ (สายทาง -  - ####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการเข้าเส้นบ่อทราย) ต.โพทะเล  อ.ค่าย- (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

 -๗๙-
 -๘๐-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)



ของประชาชน บางระจนั  กว้าง ๔ เมตร  ยาว 

๒,๖๐๐ เมตร หนา  ๐.๒๐ เมตร  

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งสะพาน คสล.เพื่อให้มีสะพานมาตรฐานกอ่สรา้งสะพาน ม.๗ ต.ทบัยา  #######  -  - สะพาน ๑ แห่งประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ในการคมนาคม อ.อนิทรบ์ุร ี กว้าง ๖ เมตร  ยาว (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

๑๕ เมตร  ตามแบบแปลน อบจ.สห.

ก าหนด

## กอ่สรา้งสะพาน คสล.เพื่อให้มีสะพานมาตรฐานกอ่สรา้งสะพานคสล. ข้ามคลอง -  - ####### สะพาน ๑ แห่งประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ในการคมนาคมขนส่งของบางโฉมศร ีม.๑ ต.ชีน้ ารา้ย ถึง ม.๙ (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ประชาชน ต.ทา่งาม อ.อนิทรบ์ุร ี กว้าง ๗ เมตร 

ยาว ๒๕ เมตร   ตามแบบแปลน

อบจ.สห. ก าหนด

## กอ่สรา้งสะพาน คสล.เพื่อให้มีสะพานมาตรฐานกอ่สรา้งสะพาน  คสล   ม.๘  #######  -  - สะพาน ๑ แห่งประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ในการคมนาคมขนส่งของต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี แทนสะพาน(อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ประชาชน ไม้เกา่    ตามแบบแปลน อบจ.สห. 

ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๒ ต.ต้นโพธิ ์ #######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการอ.เมืองสิงห์บุร ี กว้าง ๓ เมตร  ยาว (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

 -๘๐-
 - ๘

๑
-

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่



ของประชาชน ๖๗๓ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  

ตามแบบแปลน อบจ.สห.ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ทางเข้าชุมชน#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการบ้านลาดปลาเค้า ม.๔ ต.บางกระบือ  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน อ.เมืองสิงห์บุร ี กว้าง ๔ เมตร  ยาว

 ๗๔๐ เมตร  ตามแบบแปลน

อบจ.สห. ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. บนคันคลอง#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการชลประทาน ม.๑ เชือ่ม ม.๒,๓ (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ต.ทบัยา อ.อนิทรบ์ุร ี กว้าง ๔ เมตร  

ยาว ๗๑๐ เมตร  หนา ๐.๑๕เมตร 

 ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

## กอ่สรา้งสะพาน คสล.เพื่อให้มีสะพานมาตรฐานกอ่สรา้งสะพาน คสล. ระหว่าง ม.๑ #######  -  - สะพาน ๑ แห่งประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

ในการคมนาคมขนส่งของและ ม.๒บรเิวณหลังวัดหนองล ี(อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ประชาชน ข้ามคลอง ๓ ซ้าย ๑ ขวา ต.โพทะเล  

อ.ค่ายบางระจนั  กว้าง ๗ เมตร  

ยาว ๑๒ เมตร  ตามแบบแปลน 

อบจ.สห. ก าหนด

แนวทางการพัฒนา กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าใหม้มีาตรฐาน
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. สายวัดพระแกว้-#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการเรอืนจ า  อ.ค่ายบางระจนั  กว้าง (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ๔ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร  หนา 

 - ๘
๑

-
 - ๘

๒
-

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)



๐.๑๕ เมตร   ตามแบบแปลน  

อบจ.สห. ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. ม.๑  ต.โพสังโฆ  #######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการอ.ค่ายบางระจนั  กว้าง ๔ เมตร  (อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ยาว  ๕๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร   

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

## กอ่สรา้งถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและกอ่สรา้งถนน คสล. บรเิวณคันคลอง#######  -  - ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบัความ กองแผน ฯ

เพยีงพอกบัความต้องการชลประทานจากสะพาน คสล. ม.๒(อบจ.สห.) สะดวกในการคมนาคม กองช่าง

ของประชาชน ต่อจากเดิม จนถึง ม.๓ ต.ทบัยา

อ.อนิทรบ์ุร ี กว้าง๔ เมตร  ยาว

๘๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ กอ่สรา้งระบบประปาเพื่อพฒันาด้านน้ าดืม่ น้ าใช้กอ่สรา้งระบบประปาตามแบบ####### #######  - รอ้ยละ ๕๐ ของประชาชนมีน้ าสะอาดกองแผนฯ

ให้แกป่ระชาชน มาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนในพื้นที่เพื่อการอปุโภคบรโิภคกองช่าง

และเป็นไปตามอ านาจหน้าที ่โดย ได้รบัประโยชน์

ด าเนินการในจดุที่มีความจ าเป็น จากโครงการ

 - ๘
๒

-
 -๘๓-

แนวทางการพัฒนา  จัดใหม้รีะบบสาธารณูปโภคใหก้บัชุมชนอย่างเป็นระบบและทัว่ถึง

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์



และเหมาะสม

๒ ติดตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกด าเนินการเอง หรอื รว่มกบัส่วน####### #######  - ประชาชนรอ้ยละประชาชนได้รบัความกองแผนฯ

ให้กบัประชาชน และเกดิราชการอืน่ หรอื หน่วยงานทอ้งถ่ิน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๕๐ ได้รบัประ-สะดวกป้องกนัอบุัติเหตุ กองช่าง

ความปลอดภัย อืน่ในพื้นที่ด าเนินงานเกีย่วกบัการ โยชน์จากโครงการและพวกมิจฉาชีพ

ติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

สาธารณะ แหล่งทอ่งเที่ยว จดุเสีย่งภัย

และอืน่ๆ ตามอ านาจหน้าที่

แนวทางการพัฒนา  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ รายจา่ยงบกลาง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปญัหาใชใ้นกรณีที่จ าเปน็ ซึ่งไม่มีงบประมาณ####### ####### ####### ผ่านการประเมินสามารถแกไ้ขปัญหากองแผนฯ

(เงินส ารองจา่ย) ความเดอืดร้อนของประชาชนตัง้ไว้โดยเฉพาะ หรอื ตัง้ไว้ไม่พอจา่ย (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ความเดือดรอ้นบรหิาร

ในทอ้งถ่ินได้อยา่งรวดเรว็ หรอื ใช้เกีย่วกบับรรเทาสาธารณภัย การ จาก Coreงานของ อบจ. ได้อยา่ง

และเพื่อความคล่องตัวที่เกดิข้ึนทั่วไปที่ราษฎรส่วนใหญ่เดือดรอ้น team ไม่น้อยรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ

ในการบรหิารงานของอบจ. ไม่ใช่เป็นการเฉพาะราย หรอืใช้จา่ย กว่ารอ้ยละ ๖๐

 -๘๓-
 -๘๔-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)



ให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีอืน่ๆ ที่ต้องรบีด าเนินการเพื่อ

บ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน

โดยส่วนรวม หรอืโครงการอืน่ใดที่

ผู้บรหิารทอ้งถ่ินเห็นว่าเหมาะสมและจ าเป็น

๒ จดัหาวัสดุอปุกรณ์เพื่อการเพื่อเตรยีมความพรอ้มจัดหาวัสดอุุปกรณ์เกีย่วกับการชว่ยเหลอื๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ####### ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปกองช่าง

ช่วยเหลือและป้องกนัในการป้องกนัและบรรเทาและป้องกนับรรเทาสาธารณภัย เช่น (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-อยา่งมีประสิทธิภาพ

บรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย วัสดุการแพทย ์  อปุกรณ์จราจร การ จาก Coreรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์

แผงจราจร  เสือ้สะทอ้นแสง ไฟฉาย team ไม่น้อย

ชุดปฏิบัติการ และอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง กว่ารอ้ยละ ๖๐

๓ จดัหาครภัุณฑ์เพื่อช่วย-เพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นด าเนินการจดัหาเครือ่งมือเครือ่งใช้๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินสามารถให้ความช่วย-กองช่าง

เหลือ และป้องกนับรรเทาของประชาชน และครภัุณฑ์ต่างๆ   เกีย่วกบัการ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-เหลือผู้ประสบภัยได้ทนั

สาธารณภัย ด าเนินงานด้านการช่วยเหลือ และ การ จาก Coreทว่งที

บรรเทาสาธารณภัย เช่น เตียงเข็นคนไข้ team ไม่น้อย

และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง กว่ารอ้ยละ ๖๐

เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๔ ซ่อมบ ารงุรกัษาเครือ่งมือเพื่อให้สามารถใช้งานได้ด าเนินการในการซ่อมบ ารงุรกัษา๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินท าให้การปฏิบัติงานมีกองช่าง

เครือ่งใช้เกีย่วกบัการอยา่งมีประสิทธิภาพเครือ่งมือเครือ่งใช้เกีย่วกบัการบรรเทา(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ความสะดวกและมี

บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย ที่ช ารดุเสียหายให้อยู่ การ จาก Coreประสิทธิภาพไม่เป็น

ในสภาพที่พรอ้มใช้งานตลอดเวลา team ไม่น้อยอปุสรรคต่อการปฏิบัติงาน

กว่ารอ้ยละ ๖๐

๕ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความด าเนินการหรอืรว่มกบัส่วนราชการอืน่####### ####### ####### รอ้ยละ ๗๐ ของประชาชนที่ประสบภัยส านักปลัดฯ

 -๘๔-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 -๘๕-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)



สาธารณะประจ าปี เดือดรอ้นแกป่ระชาชนอปท.อืน่ในจงัหวัดสิงห์บุรี  จดัหา(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.)ผู้ประสบภัยได้รบัมีขวัญและก าลังใจกองช่าง

ผู้ประสบภัย เครือ่งอปุโภคบรโิภค เครือ่งยงัชีพต่างๆ การช่วยเหลือในการด ารงชีวิตและกองแผนฯ

หรอื อืน่ๆ ที่จ าเป็นไปช่วยเหลือราษฎร คลายความทกุข์ได้

ที่ประสบภัยสาธารณะต่างๆ เช่น 

อทุกภัย วาตภัย อคัคีภัย ฯลฯ

 -๘๕-



ยทุธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวม และผังชุมชนจังหวัดสงิหบ์ุรีตามภารกจิทีม่กีารถ่ายโอน หรือ รับผิดชอบ
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ โครงการการติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบความกา้วหน้าด าเนินการโดยรว่มกบัส่วนราชการที่๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ###### มีกจิกรรมการประชาชนได้รบัความกองช่าง

และปรบัปรงุผังเมืองรวมในของแผนงานและโครงการเกีย่วข้องตดิตามประเมินผลของโครงการ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) พฒันาด้านผังสะดวกสบายและมี

จงัหวัดสิงห์บุรี ที่ได้ก าหนดไว้ จดัท าผังเมืองรวมจงัหวัดสิงห์บุรเีพื่อ เมือง ๑ กจิกรรมความพงึพอใจ

ให้ทราบถึงปัญหาอปุสรรคความ

กา้วหน้าและผลกระทบโดยรวม

ของโครงการ

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 - ๘
๖

-

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทนุทางสังคม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)



แนวทางการพัฒนา บ ารุงรักษาสภาพแวดลอ้มล าน  า แหลง่น  าธรรมชาติ
เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ รกัษาสภาพแวดล้อมรอบเพื่อให้สภาพแวดล้อมอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน####### ####### ###### รอ้ยละ ๕๐ ของบรเิวณอทุยานแม่ลากองช่าง

บรเิวณอทุยานแม่ลามหาราชาบรเิวณอทุยานแม่ลามหาในเขตพื นที่อทุยานแม่ลามหาราชา-(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนในมหาราชานุสรณ์มี

นุสรณ์ ราชานุสรณ์อยูใ่นสภาพที่นุสรณ์ เพื่อด าเนินการรกัษาสภาพ พื นที่ได้รบั ความเป็นธรรมชาติ

สมบูรณ์ และคงความเป็นแวดล้อมบรเิวณอทุยานแม่ลามหา ประโยชน์ สะอาด น่าเที่ยวชม

ธรรมชาติ ราชานุสรณ์ให้อยูใ่นความสมบูรณ์

และสะอาด

๒ ขุดลอกคลองส่งน  า/ขุดลอก/เพื่อรกัษาสภาพแวดล้อมด าเนินการขุดลอก/ก าจดัผักตบชวา####### ####### ###### ด าเนินการไมน่  าไม่เน่าเสียประชาชนกองช่าง

ก าจดัผักตบชวาแหล่งน  ามิให้น  าเน่าเสีย เกษตรกรมีล าน  าแม่ลาและล าน  าสายส าคัญอืน่ๆ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑ แห่งมีน  าใช้อยา่งเพยีงพอ

ธรรมชาติ และล าน  าสายน  าใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อรกัษาสภาพแวดล้อมโดยใช้เครือ่ง

ส าคัญอืน่ ๆ เกษตรกรรม จกัรกลของ อบจ.ด าเนินการ/จา้งเหมา

เอกชนด าเนินการตามความจ าเป็น

เรง่ด่วนในภาพรวมของจงัหวัด

๓ ก าจดัผักตบชวาในแม่น  าน้อยเพื่อรกัษาสภาพแวดล้อมก าจดัผักตบชวาในแม่น  าน้อย เขต ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ###### รอ้ยละ ๕๐ ของน  าไม่เน่าเสียประชาชนกองช่าง

มิให้น  าเน่าเสีย เกษตรกรมีอ. ทา่ช้าง ๓ ต าบล ระยะทาง(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนในมีน  าใช้อยา่งเพยีงพอ

น  าใช้ในการประกอบอาชีพประมาณ ๑๒.๕๐ กม. กว้างโดยเฉลีย่ พื นที่ได้รบั

เกษตรกรรม ๔๐ เมตร เขต ทต.ถอนสมอ ระยะทาง ประโยชน์

๕ กม. เขต อบต.โพประจกัษ์ ระยะทาง 

๓.๕๐ กม. เขต อบต.วิหารขาว ระยะทาง ๔ กม.

 - ๘
๘

-
 - ๘

๗
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ที่

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัด (KPI)

แนวทางการพัฒนา จัดท าแนวเข่ือนป้องกนัน  าท่วมในพื นทีเ่สีย่งภัย



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ซ่อมแซมเข่ือน/พนังกั นน  าที่ได้รบัเพื่อบูรณะซ่อมแซมเข่ือน/ด าเนินการฟื้นฟ/ูซ่อมแซมแนวเข่ือน ####### ####### ###### ด าเนินการไมบ่รรเทาความเดือด-กองแผน ฯ

ความเสียหายจากน  าทว่มพนังกั นน  า แกไ้ขความหรอื พนังกั นน  าที่ได้รบัความเสียหาย(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑ แห่งรอ้นของประชาชนในกองช่าง

เดือดรอ้นของประชาชนจากอทุกภัยบรเิวณพื นที่รมิแม่น  า บรเิวณที่ได้รบัผลกระทบ

ที่ได้รบัความเสียหายในจงัหวัด

สิงห์บุรี

๒ ปรบัปรงุประตูปิด-เปิด เพื่อป้องกนัปัญหาน  าทว่มขังปรบัปรงุประตูปิด-เปิด ระบายน  า  -  - ###### รอ้ยละ ๖๐ ของบรรเทาความเดือด-

ระบายน  า ภายในพื นที่ ถ.วิไลจติต์ อ.เมืองสิงห์บุร ี (อบจ.สห.) ประชาชนในรอ้นของประชาชนใน

 - ปรบัปรงุคันบังคับบานประตูปิด-เปิด พื นที่ได้รบัการบรเิวณที่ได้รบัผลกระทบ

ระบายน  า ๕ จดุ และอปุกรณ์อืน่ๆ ช่วยเหลือ

 - ซ่อมแซมบานประตูปิด-เปิด ระบายน  า ๕ จดุ

 - เปลีย่นฝาบ่อประตูระบายน  า ๕ จดุ

๓ กอ่สรา้งคันดิน เพื่อป้องกนัน  าทว่ม หรอืกอ่สรา้งคันดินบรเิวณรมิแม่น  า  -  - ###### รอ้ยละ ๖๐ ของบรรเทาความเดือด-กองแผน ฯ

เป็นสถานที่ออกก าลังกายเจา้พระยา ม.๑-๘ ต.น  าตาล (อบจ.สห.) ประชาชนในรอ้นของประชาชนในกองช่าง

อ.อนิทรบ์ุร ี กว้าง ๔ เมตร พื นที่ได้รบัการบรเิวณที่ได้รบัผลกระทบ

ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ช่วยเหลือ

 - ๘
๘

-
 - ๘

๙
-

หน่วยง

านที่

รับผดิช

โครงการที่
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                      ในการจัดทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แนวทางการพัฒนา ปลกูจิตส านึกใหเ้กดิความตระหนักและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในท้องถ่ิน และสง่เสริมการมสีว่นร่วม

ตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ กอ่สรา้ง/ปรบัปรงุฌาปนสถาน เพื่อแกไ้ข และลดปัญหาสนับสนุนการกอ่สรา้งปรบัปรงุ#######  -  - ฌาปณสถานสภาพแวดล้อมโดยรอบกองแผน ฯ

(เมรเุผาศพ) มลพษิทางอากาศ ฌาปณสถานแบบไรม้ลพษิ บรเิวณ(อบจ.สห.) จ านวน ๑ แห่งน่าอยูชุ่มชนได้รบัอากาศกองช่าง

วัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ บรสิุทธิ์ มีสุขภาพกายและใจ

อ.ค่ายบางระจนั ตามแบบแปลน ที่ดี

อบจ.สห. ก าหนด

๒ กอ่สรา้ง/ปรบัปรงุฌาปนสถาน เพื่อแกไ้ข และลดปัญหาสนับสนุนการป่อสรา้งปรบัปรงุ#######  -  - ฌาปณสถานสภาพแวดล้อมโดยรอบกองแผน ฯ

(เมรเุผาศพ) มลพษิทางอากาศ ฌาปณสถานแบบไรม้ลพษิ บรเิวณ(อบจ.สห.) จ านวน ๑ แห่งน่าอยูชุ่มชนได้รบัอากาศกองช่าง

วัดประสาท  ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี บรสิุทธิ์ มีสุขภาพกายและใจ

ตามแบบแปลน อบจ.สห. ก าหนด ที่ดี

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

 - ๘
๙

-

หน่วยง

านที่

รับผดิช

ที่ โครงการ ตัวช้ีวัด (KPI)



ยทุธศาสตรท์ี่ ๗ การพัฒนาระบบบรหิาร และการจดัการ

เปา้หมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ จัดท าแผนที่ภาษ/ีฐานข้อมลู เพื่อใหม้ขี้อมลูการจัดเกบ็ จัดท าข้อมลูด้านแผนที่ภาษแีละ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินท าใหม้รีายได้ส าหรับ กองคลัง
ภาษี ภาษแีละควบคุมระบบ ข้อมลูอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องตลอดทั้ง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-การบริหารงาน และ

การจัดท าภาษอีย่างมี การจัดระบบฐานข้อมลูภาษขีอง  การ จาก Coreการพัฒนาเพิ่มขึน้
ประสิทธิภาพ อบจ.เพื่อใหเ้ปน็ไปอย่างมี team ไม่น้อย

ประสิทธิภาพ กว่ารอ้ยละ ๖๐

๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝัง เพื่อใหก้ารจัดเกบ็ภาษมีี ด าเนนิการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินท าใหก้ารจัดเกบ็ภาษี กองคลัง
จิตส านกึใหป้ระชาชนเหน็ความ ประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตส านกึใหป้ระชาชนเหน็ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-เกดิความรวดเร็ว และ
ส าคัญของการช าระภาษี/ ความส าคัญของการช าระภาษ ี การ จาก Coreมปีระสิทธิภาพมรีายได้
ค่าธรรมเนยีมใหแ้กท่้องถิน่ และค่าธรรมเนยีมใหแ้กท่้องถิน่ team ไม่น้อยเพิ่มขึน้

กว่ารอ้ยละ ๖๐

๓ ปรับปรุงระบบการจัดหารายได้ เพื่อใหก้ารจัดหารายได้ ด าเนนิการส ารวจข้อมลูด้านภาษ ี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินท าใหม้รีายได้ส าหรับ กองคลัง
และการจัดเกบ็ภาษี และการจัดเกบ็ภาษมีี และปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ภาษี (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-การบริหารงานและ

ประสิทธิภาพ ใหเ้ปน็ปจัจุบนัและมปีระสิทธิภาพ การ จาก Coreการพัฒนาเพิ่มขึน้
team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แนวทางการพฒันา พฒันาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

 -๙๐-

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทนุทางสังคม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ



เปา้หมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๔ ปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ภาษ ี/ เพื่อใหร้ะบบการจัดเกบ็ ด าเนนิการส ารวจข้อมลูด้านภาษ ี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินท าใหม้รีายได้ส าหรับ กองคลัง
ค่าธรรมเนยีมโดยใช้ระบบ ภาษมีปีระสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ภาษี (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-การบริหารงานและ
เทคโนโลยี ใหเ้ปน็ปจัจุบนัและมปีระสิทธิภาพ การ จาก Coreพัฒนาเพิ่มขึน้

team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

๕ การพฒันาระบบเว็ปไซด์เพื่อเผยแพรข่่าวสารให้ด าเนินการพฒันาระบบการเผย๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินการประสานงาน กองคลัง

(website) และการบรกิารด้านทราบทางอนิเตอรเ์น็ตแพรข่่าวสาร โดยระบบฐานข้อมูล (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ระหว่างองค์กรต่างๆ 

โทรคมนาคมของหน่วยงานและให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Internet)โดยบ ารงุ การ จาก Coreรวดเรว็ สะดวก และมี

ส าเรจ็ลุล่วง รกัษา หรอื จา่ยเป็นค่าโทรสาร หรอื team ไม่น้อยประสิทธิภาพสามารถ

โทรสาร ค่าวิทยตุิดตามตัว วิทยสุือ่สาร กว่ารอ้ยละ ๖๐ตรวจสอบการท างานได้

ค่าสือ่สารผ่านดาวเทยีม เทเล็กซ ์ อยา่งโปรง่ใส และรูข้้อมูล

และค่าสือ่สารอืน่ๆ และให้หมายถึง ข่าวสารได้อยา่งรวดเรว็

ค่าใช้จา่ยที่เกดิข้ึนเกีย่วกบัการใช้บรกิาร

ในกจิการงานของ อบจ.สิงห์บุรี

๖ ศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือทางเพื่อขจดัความไม่รูก้ฎหมายให้บรกิารให้ค าปรกึษาแนะน า๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินประชาชนผู้ใช้บรกิารส านักปลัดฯ

กฎหมายแกป่ระชาชนและการให้ความช่วยเหลือเกีย่วกบักฎหมายแกป่ระชาชน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-มีความพงึพอใจในการ

ทางกฎหมายแกป่ระชาชน การ จาก Coreติดต่อขอรบับรกิาร

team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

 - ๙
๑

-

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารองคก์รตามหลกัการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)



เปา้หมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๗ อบรมให้ความรูท้างกฎหมายบุคลากรในสังกดัมีความรู้จดัอบรมผู้บรหิาร  สมาชิกสภา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินบุคลากรในสังกดัส านักปลัดฯ

ที่เกีย่วกบัการปฏิบัติงานความเข้าใจเกีย่วกบักฎ-อบจ. ข้าราชการ  ลูกจา้ง และ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-มีความรูค้วามเข้าใจ

แกบุ่คลากร อบจ. หมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานพนักงานจา้งขององค์การบรหิาร การ จาก Coreเกีย่วกบักฏหมายที่ใช้

สามารถน าความรูท้ี่ได้ส่วนจงัหวัด team ไม่น้อยในการปฏิบัติงาน

รบัไปปรบัใช้กบัการ กว่ารอ้ยละ ๖๐มากข้ึน

ปฏิบัติงานได้

๘ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง -จดัท าการเผยแพร่ -มีสื่อประชาสัมพันธก์ารบรกิาร๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผ่านการประเมิน -ประชาชนผู้ใชส้ านักปลัดฯ
ราชการ อบจ.สิงห์บรุปีระชาสัมพันธก์าร -ให้บรกิารประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูล(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-บรกิารมีความพึง

บรกิารให้แก่ประชาชนข่าวสารฯ การ จาก Coreพอใจในการเข้ารบับรกิาร
 -ให้บรกิารประชาชน team ไม่น้อย -ประชาชนสนใจเข้า
ที่มาขอรบับรกิาร กว่ารอ้ยละ ๖๐มาใชบ้รกิารมากข้ึน

๙ ค่าชดเชยงานกอ่สรา้งเพื่อชดเชยค่างานกอ่สรา้งจา่ยเป็นค่าชดเชยค่างานกอ่สรา้ง####### ####### ####### ผ่านการประเมินผู้รับจ้างไดร้ับคา่ชดเชยกองคลัง

ให้แกผู้่รบัจา้ง ให้แกผู้่รบัจา้งตามระเบียบ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ค่างานกอ่สรา้งตาม

กระทรวงมหาดไทยก าหนด การ จาก Coreระเบียบกระทรวง

team ไม่น้อยมหาดไทยก าหนด

กว่ารอ้ยละ ๖๐

 - ๙
๒

-
 - ๙

๓
-

วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารองคก์รตามหลกัการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารองคก์รตามหลกัการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี



เปา้หมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานเพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ด าเนินการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่####### ####### ####### ผ่านการประเมินประชาชนได้รบัทราบส านักปลัดฯ

ของ อบจ. การด าเนินกจิการของข้อมูลข่าวสารและการด าเนินกจิการ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ถึงข้อมูลข่าวสารและ

 อบจ. และส่วนราชการของ อบจ. ให้ประชาชนได้รบัทราบ การ จาก Coreผลงานของ อบจ. และ

จงัหวัดสิงห์บุร ีให้ประชาชนเช่น การจดัพมิพแ์ผ่นพบั แผ่นโปสเตอร ์ team ไม่น้อยส่วนราชการประจ า

ทราบ การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์การจา้ง กว่ารอ้ยละ ๖๐จงัหวัดสิงห์บุรี

หนังสือพมิพท์อ้งถ่ินเผยแพรผ่ลงาน 

ฯลฯ ในทอ้งถ่ิน

# จดัท าสือ่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลเพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์จดัท า/กอ่สรา้งสือ่ประชาสัมพนัธ์####### ####### ####### ผ่านการประเมินประชาชนได้รบัทราบกองช่าง

จงัหวัดสิงห์บุรี การด าเนินกจิการของข้อมูลส าคัญของจงัหวัดสิงห์บุร ี(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ถึงข้อมูลข่าวสารและ

 อบจ. และส่วนราชการเช่น ป้ายอกัษรไฟว่ิงนอกอาคาร/ การ จาก Coreผลงานของ อบจ. และ

จงัหวัดสิงห์บุร ีให้ประชาชนจอภาพ LED และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง team ไม่น้อยส่วนราชการประจ า

ทราบ แสดงข้อมูลเพื่อประชาสัมพนัธ์ตาม กว่ารอ้ยละ ๖๐จงัหวัดสิงห์บุรี

แบบแปลนอบจ.สห. ก าหนด

เปา้หมาย

 - ๙
๓

-
 - ๙

๔
-

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสทิธิภาพการท างานของบุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ



๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ค่าใชจ้า่ยในการเลือกตั้งเพื่อด าเนินการเลือกตั้งสนับสนุนงบประมาณให้ส่วน - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ผ่านการประเมินการด าเนินการเลือกตั้ง
กอง

กิจการ
นายก อบจ.สห. ให้มีประสิทธภิาพราชการ หรอื องค์กรที่เกี่ยวข้อง (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์

กับการเลือกตั้งนายก อบจ.สห. การ จาก Core

รวมทั้งค่าใชจ้า่ยอื่นๆ team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

๒ ค่าใชจ้า่ยในการเลือกตั้งเพื่อด าเนินการเลือกตั้งเพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกับการ - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ผ่านการประเมินการด าเนินการเลือกตั้ง
กอง

กิจการ

สมาชกิสภา อบจ.สห.ให้มีประสิทธภิาพเลือกตั้งสมาชกิสภา อบจ.สห. (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์

เชน่ บตัรเลือกตั้งแบบพิมพ์ต่าง  ๆ การ จาก Core

team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

๓ คา่ใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ เพื่อด าเนินการเลือกตั้งคา่ใช้จ่ายการรณรงคก์ารเลอืกตัง้ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินการด าเนนิการเลอืกตัง้ กองกิจการสภาฯ

ซ่อมสมาชิกสภา อบจ.และ ให้มีประสิทธภิาพซ่อมฯ คา่จัดซ้ือบตัรเลอืกตัง้ คา่ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ส าเร็จตามวัตถปุระสงค์

นายก อบจ. วัสด ุคา่แบบพิมพ์ตา่งๆ คา่อาหาร การ จาก Core

เคร่ืองดืม่ส าหรับเจ้าหนา้ทีท่ีป่ฏิบตัิ team ไม่น้อย

งานเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ และอ่ืนๆ กว่ารอ้ยละ ๖๐

เปา้หมาย

 - ๙
๔

-
 - ๙

๕
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสทิธิภาพการท างานของบุคลากร

ที่



๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๔ ฝกึอบรมสมัมนาร่วมกบัองค์ เสริมสร้างความสามัคคี คณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ และ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินบคุลากรไดรั้บความรู้ ส านกัปลดั ฯ

กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อ่ืน และความเข้าใจอันดี พนกังาน ไดมี้ความรู้ สามารถ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-และน าความรู้มา

ระหว่างทอ้งถิน่ เพ่ิมเตมิ เกดิความสามัคคแีละ การ จาก Coreประยกุตใ์ช้ในการ

ความเข้าใจอันดใีนการปฏิบตังิาน team ไม่น้อยท างานไดอ้ยา่งมี

ระหว่างทอ้งถิน่ กว่ารอ้ยละ ๖๐ประสทิธิภาพยิง่ขึน้

๕ อบรมสัมมนา/ทศันศึกษาดูงานเพื่อพฒันาและส่งเสรมิจดัอบรมสัมมนาและทศันศึกษา####### ####### ####### ผ่านการประเมินบุคลากรมีความรู ้และทกุสว่นราชการ

บุคลากรของ อบจ. หน่วยงานความรูใ้ห้แกบุ่คลากร อบจ. ดูงานบุคลากรของ อบจ.และหน่วย(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ประสบการณ์ในการในสงักัด อบจ.

ทอ้งถ่ินในพื้นที่และส่วนราชการและของหน่วยงานทอ้งถ่ินงานทอ้งถ่ินอืน่ๆ และหรอืจดัส่ง การ จาก Coreปฏิบัติงาน ท าให้การ

อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง อืน่ๆ บุคลากรของ อบจ.ไปเข้ารบัการ team ไม่น้อยบรหิารงานมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรของ กว่ารอ้ยละ ๖๐

กระทรวงทบวง กรม และสถาบัน

การศึกษาต่าง ๆ โดยเป็นค่าใช้จา่ย 

ค่าอาหารส าหรบัการจดัอบรมสัมมนา 

ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พกั

ค่าวิทยากรค่าลงทะเบียน ค่าจดั

สถานที่ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

เปา้หมาย

 - ๙
๕

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสทิธิภาพการท างานของบุคลากร

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)

ที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 - ๙
๖

-



๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๖ รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรอง เพื่อรบัรองคณะบุคลากรเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรบัรบัรอง๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินท าให้การบรหิารงานส านักปลัดฯ

และพธิีการ ของทอ้งถ่ินอืน่ที่มาทศัน-คณะบุคคลหรอืบุคลากรของส่วน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-เกดิความคล่องตัว กองกิจการสภาฯ

ศึกษาดูงานหรอืเยีย่มชมราชการอืน่หรอืหน่วยงานทอ้งถ่ินอืน่ การ จาก Coreการต้อนรบัมีประสิทธิภาพ

กจิการของ อบจ. ที่มาเยีย่มชมกจิการของ อบจ. ตลอดทั้ง team ไม่น้อย

การประชุมสภา และประชุมคณะบุคคล กว่ารอ้ยละ ๖๐

ที่เกีย่วข้องต่าง ๆ

๗ ค่าใช้จา่ยในการบรหิารงานเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติ-ค่าใช้จา่ยประเภทต่างๆ เช่น ####### ####### ####### ผ่านการประเมินบุคลากรมีขวัญ ทกุสว่นราชการ

บุคลากร อบจ. งานส าหรบับุคลากรเงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้ง(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ก าลังใจในการท างาน ในสงักัด อบจ.

ชัว่คราว ค่าปรบัปรงุเงินเดือน ค่า การ จาก Coreท าให้งานมีประสิทธิภาพ

ปรบัปรงุค่าจา้งประจ า ค่าตอบแทน team ไม่น้อย

เงินเพิ่มประจ าต าแหน่งเงินเพิ่มพเิศษ กว่ารอ้ยละ ๖๐

และเงินอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

๘ เงินตอบแทนบุคลากรเพื่อสรา้งขวัญและค่าใช้จา่ยตอบแทนบุคลากรตาม####### ####### ####### ผ่านการประเมินบุคลากรมีขวัญและทกุสว่นราชการ

ก าลังใจแกบุ่คลากรสิทธิประเภทต่างๆ เช่นค่าเบีย้(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ก าลังใจในการบรหิารในสงักัด อบจ.

ประชุม ค่าอาหารท าการนอก การ จาก Core

เวลา ค่าตอบแทน กรรมการ team ไม่น้อย

ตรวจการจา้ง ฯลฯ กว่ารอ้ยละ ๖๐งานมีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสทิธิภาพการท างานของบุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 - ๙
๖

-
 - ๙

๗
-



บาท บาท บาท

๙ ค่าจา้งเหมาบรกิาร เพื่อให้การบรหิารงานเกดิค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาแรงงาน๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานเกดิทกุสว่นราชการ

ความคล่องตัว ให้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงซึ่ง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ความคล่องตัวรวดเรว็ในสงักัด อบจ.

มิได้เป็นการประกอบดัดแปลง การ จาก Coreและมีประสิทธิภาพ

ต่อเติม ครภัุณฑ ์หรอื สิง่กอ่สรา้ง team ไม่น้อย

ซึ่งมิได้อยูใ่นความรบัผิดชอบของ กว่ารอ้ยละ ๖๐

ผู้รบัจา้ง เช่น จา้งเหมาสูบสิง่ปฏิกลู  

จา้งเหมาก าจดัปลวก จา้งเหมา

ซักผ้าม่าน  ค่าล้างอดัขยายภาพ

ค่าลงโฆษณาค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน

พมิพเ์ขียวและอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

# ค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินการบรหิารงานเกดิส านักปลัดฯ

ค่าลงทะเบียนต่างคๆ่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีค่าชดใช ้(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ความคล่องตัวและมีกองคลัง

ค่าเสียหาย กรณีละเมิด และ การ จาก Coreประสิทธิภาพ

ค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

# ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัสวัสดิการประเภท๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินบุคลากรมีขวัญก าลังใจกองคลัง

ข้าราชการและพนักงานจา้ง ให้แกข้่าราชการและพนัก-ต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรยีนบุตร (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ในการท างาน ท าให้งาน

อบจ. งานจา้งของ อบจ.ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ การ จาก Coreมีประสิทธิภาพ

team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

เปา้หมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

 - ๙
๘

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสทิธิภาพการท างานของบุคลากร

 - ๙
๗

-



# ค่าจา้งที่ปรกึษา เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งที่ประเมินความพงึพอใจของผู้รบั๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินปรบัปรงุการบรกิารส านักปลัดฯ

ปรกึษา ซึ่งเป็นหน่วยบรกิารประกอบการประเมินก าหนด(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ที่ได้ประเมินให้เกดิ

ราชการสถานศึกษาหรอืประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ การ จาก Coreประสิทธิภาพสูงสุด

คณะวิจยัส ารวจความ team ไม่น้อย

พงึพอใจของประชาชน กว่ารอ้ยละ ๖๐

ผู้รบับรกิาร

# รายจา่ยงบกลาง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นเงินรายจา่ยตามข้อผูกพนั หรอื####### ####### ####### ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการเป็นส านักปลดัฯ

(รายจา่ยตามข้อผูกพนั)เป็นไปตามระเบียบกฎ-ต้องตัง้จา่ยไว้ตามที่ระเบียบ กฎ-(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ไปตามระเบียบกฎ-กองคลงั

หมายและมีประสิทธิภาพหมายก าหนด  เช่น  เงินสมทบ การ จาก Coreหมายและมีประสิทธิภาพ

กองทนุประกนัสังคม  เงินค่าชดใช้ team ไม่น้อย

ความเสียหายกรณีละเมิด  ทนุการ กว่ารอ้ยละ ๖๐

ศึกษาส่งคืนเงินกองทนุทดแทน

ผู้ประสบภัย  ฯลฯ  เป็นต้น

# งานบรหิารงานบุคลากรสนามเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติคา่ใชจ้่ายประเภทตา่งๆ เชน่ เงินเดอืน ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินบุคลากรมีขวัญก าลังใจส านักปลัดฯ

กฬีา ต าแหน่งครอูาสาพฒันางานส าหรบับุคลากรสนามค่าใช้จา่ยชัว่คราว ค่าปรบัปรงุเงิน-(เงินอดุหนุน)(เงินอดุหนุน)(เงินอดุหนุน)ผลการปฏิบัติราช-ในการท างาน ท าให้งาน

การกฬีา กฬีา เดือน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มประจ า การ จาก Coreมีประสิทธิภาพ

ต าแหน่งเพิ่มพเิศษ และเงินอืน่ๆ team ไม่น้อย

ที่เกีย่วข้อง กว่ารอ้ยละ ๖๐

เปา้หมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

# การอบรมสัมมนาของครอูาสาเพื่อพฒันาและส่งเสรมิเพื่อให้พนักงานต าแหน่งครอูาสา๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผ่านการประเมินบุคลากรได้รบัความรู้ส านักปลัดฯ

 - ๙
๘

-
 - ๙

๙
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสทิธิภาพการท างานของบุคลากร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวช้ีวัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่



พฒันาการกฬีา ความรูใ้ห้บุคลากรด้านพฒันาการกฬีา ได้เข้ารบัการฝึก(เงินอดุหนุน)(เงินอดุหนุน)(เงินอดุหนุน)ผลการปฏิบัติราช-และน าความรูม้า

การกฬีา อบรมในด้านการกฬีาฯ การ จาก Coreพฒันาด้านกฬีาจงัหวัด

team ไม่น้อยสิงห์บุรี

กว่ารอ้ยละ ๖๐

# ค่าใช้จา่ยคณะกรรมการเพื่อตอบแทน และสรา้งจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทาง๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินคณะกรรมการภาคกองแผนฯ

ผู้แทนภาคประชาชนที่เกีย่วขวัญก าลังใจต่อการด าเนินไปราชการของคณะกรรมการภาค(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ประชาชนที่เกีย่วข้อง

ข้องกบัการจดัท าแผนพฒันางานของคณะกรรมการประชาชนที่เกีย่วข้องกบัการจดัท า การ จาก Coreกบัการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน ภาคผู้แทนประชาชนในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามหนังสือ team ไม่น้อยทอ้งถ่ินมีขวัญก าลังใจ

การพฒันาทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด กว่ารอ้ยละ ๖๐ในการด าเนินงาน

ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๒๔

ลงวันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

เปา้หมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ การจดัท าแผนพฒันา อบจ.เพื่อรบัทราบปัญหาความจดัท าแผนพฒันา อบจ. และสนับ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินสามารถแกไ้ขปัญหากองแผนฯ

 - ๙
๙

-
 - ๑
๐
๐

-

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน องคก์รเอกชน ประชาคม

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                       ในดา้นการพัฒนาท้องถ่ิน



และการส่งเสรมิสนับสนุนต้องการของประชาชนและสนุนการจดัท าแผนชุมชน และอืน่ๆ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-และสนองตอบต่อความ

การจดัท าแผนชุมชน ประสานงานกบัหน่วยงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพฒันา การ จาก Coreต้องการของประชาชน

ทอ้งถ่ินในพื้นที่ ตามนโนบายกระทรวงมหาดไทย team ไม่น้อยได้อยา่งรวดเรว็และตรง

กว่ารอ้ยละ ๖๐ตามความต้องการของ

ประชาชน

๒ อดุหนุนสมาคม อบจ. แห่งเพื่อให้ อบจ. ได้มีส่วนรว่มอดุหนุนให้กบัสมาคม อบจ. แห่ง๑๗๑,๐๐๐ ๑๗๑,๐๐๐ ๑๗๑,๐๐๐ ผ่านการประเมินองค์กรปกครองส่วนกองแผนฯ

ประเทศไทย ในการพฒันาองค์กรประเทศไทยตามมติของสมาคมฯ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ทอ้งถ่ินสามารถด าเนิน

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหนังสือสมาคมฯ ที ่ การ จาก Coreการพฒันาทอ้งถ่ินได้

ส.สจ.ท.ว ๑๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที ่ team ไม่น้อยอยา่งมีประสิทธิภาพ

 ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กว่ารอ้ยละ ๖๐และเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที ่เครื่องมอืเครื่องใช้ใหท้ันสมยั
เปา้หมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๑ ปรับปรุง/ซอ่มแซม/ปรับภูมิทศัน์เพื่อพฒันาสิง่แวดล้อมที่ดีด าเนินการปรบัปรงุ/ซ่อมแซม/####### ####### ####### ผ่านการประเมินหน่วยงานมีความกองช่าง

ภูมิทศัน์ส านักงาน/ศูนยเ์ครือ่งในการท างาน ปรบัภูมิทศัน์ส านักงาน/ศูนยเ์ครือ่ง(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ปลอดภัยสะดวกแกผู้่กองแผนฯ

จกัรกล/บ้านพกัข้าราชการ/ จกัรกล/บ้านพกั/อาคารสถานที่ การ จาก Coreมาติดต่อและมีสภาพ

 - ๑
๐
๐

-
 - ๑
๐
๑

-

ตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



อาคารสถานที่ที่เป็นทรพัยส์ิน ที่เป็นทรพัยส์ินของ อบจ.สห. team ไม่น้อย

ของ อบจ. กว่ารอ้ยละ ๖๐แวดล้อมที่ดี

๒ จดัหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพื่อจดัซื้อวัสดุต่าง ๆ มาใช้จดัซื้อ/จดัหาวัสดุส านักงาน/วัสดุ####### ####### ####### ผ่านการประเมินท าให้การปฏิบัติงานทกุสว่นราชการ

งาน ในการปฏิบัติราชการงานบ้านงานครวั/วัสดุคอมพวิเตอร์/(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-เกดิความสะดวกในสงักัด อบจ.

ประจ าวัน วัสดุเครือ่งเขียน/แบบพมิพต์่างๆ/ การ จาก Coreรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ

วัสดุไฟฟ้า/วัสดุประชาสัมพนัธ์/วัสดุ team ไม่น้อย

งานช่าง/วัสดุกอ่สรา้ง/วัสดุประปา/ กว่ารอ้ยละ ๖๐

วัสดุดับเพลิง และวัสดุอืน่ๆที่จ าเป็น

๓ จดัซื้อครภัุณฑ์ เพื่อจดัซื้อครภัุณฑ์ใช้ในจดัซื้อครภัุณฑ์ส านักงาน/ครภัุณฑ์####### ####### ####### ผ่านการประเมินท าให้การปฏิบัติงานทกุสว่นราชการ

การปฏิบัติงานประจ าส ารวจ/ครภัุณฑ์งานบ้านงานครวั/(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-เกดิความสะดวกในสงักัด อบจ.

ส านักงานของ อบจ.ครภัุณฑ์เกษตร และครภัุณฑ์อืน่ๆ การ จาก Coreรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการตาม team ไม่น้อย

ความจ าเป็น และเหมาะสม กว่ารอ้ยละ ๖๐

๔ ค่าใช้จา่ยสาธารณูปโภคเพื่อบรหิารงานในกจิการค่าใช้จา่ยในด้านสาธารณูปโภค####### ####### ####### ผ่านการประเมินการปฎิบัติงานมี ส านักปลัดฯ

ของ อบจ. ต่าง ๆ ในส านักงาน อบจ. เป็นค่า(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ความคล่องตัวและมีกองคลัง

ไปรณีย์/ค่าโทรศัพท/์ค่าน้ าประปา/ การ จาก Coreประสิทธิภาพ

ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที ่เครื่องมอืเครื่องใช้ใหท้ันสมยั
เปา้หมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๕ จดัหาวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและเพื่อบรหิารงานในกจิการค่าใช้จา่ยในการจดัซื้อน้ ามันเชือ้-####### ####### ####### ผ่านการประเมินการปฎิบัติงานมี ส านักปลัดฯ

หล่อลืน่ส าหรบัปฏิบัติราชการของ อบจ. เพลิง และหล่อลืน่ใช้กบัเครือ่ง(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ความคล่องตัวและมีกองช่าง

และการพฒันาทอ้งถ่ิน จกัรกลยานพาหนะ เครือ่งตัดหญ้า การ จาก Coreประสิทธิภาพ

และอืน่ ๆที่เกีย่วข้อง team ไม่น้อย

 - ๑
๐
๒

-

ตัวช้ีวัด (KPI)

งบประมาณและที่มา

 - ๑
๐
๑

-

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



กว่ารอ้ยละ ๖๐

๖ จดัหาครภัุณฑ์โฆษณาประชาเพื่อเผยแพรค่วามรูด้้านด าเนินการจดัซื้อหรอืจดัหาครภัุณฑ์๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมินท าให้สามารถรูข่้าวสารส านักปลัดฯ

สัมพนัธ์ ข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพนัธ์ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ได้รวดเรว็ และสามารถกองกิจการสภาฯ

การ จาก Coreตรวจสอบได้ทนัทว่งที

team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

๗ จดัซื้อครภัุณฑ์ยานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด าเนินการจดัซื้อครภัุณฑ์ยาน####### ####### ####### ผ่านการประเมินท าให้การปฏิบัติเกดิกองช่าง

ขนส่ง เครือ่งทุ่นแรง และเครือ่งภารกจิของ อบจ. พาหนะเครือ่งทุ่นแรงเครือ่งจกัรกล (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ความคล่องตัวและมี

จกัรกล และอืน่ ๆ ซึ่งใช้ในกจิการของ อบจ. การ จาก Coreประสิทธิภาพบรรลุ

team ไม่น้อยตามวัตถุประสงค์

กว่ารอ้ยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที ่เครื่องมอืเครื่องใช้ใหท้ันสมยั
เปา้หมาย

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

บาท บาท บาท

๘ ค่าซ่อมบ ารงุรกัษาครภัุณฑ/์เพื่อให้เกดิความสะดวกซ่อมบ ารงุรกัษาครภัุณฑ์ส านักงาน/####### ####### ####### ผ่านการประเมินท าให้การปฏิบัติงานมีทกุสว่นราชการ

ครภัุณฑ์ยานพาหนะ/เครือ่งในการปฎิบัติงาน ครภัุณฑ์ยานพาหนะ และเครือ่ง(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ความสะดวกและมีในสงักัด อบจ.

จกัรกล จกัรกล และอืน่ ๆ ซึ่งใช้ในกจิการ การ จาก Coreประสิทธิภาพไม่เป็น

ของ อบจ. team ไม่น้อยอปุสรรคต่อการปฏิบัติงาน

กว่ารอ้ยละ ๖๐

 - ๑
๐
๒

-
 - ๑
๐
๓

-

ตัวช้ีวัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



๙ จา้งเอกชนรกัษาความเพื่อรกัษาความปลอดภัยด าเนินการจา้งเอกชนรกัษาความ####### ####### ####### ผ่านการประเมินมีระบบการรกัษาความส านักปลัด

ปลอดภัยอาคารสถานที่สถานที่ราชการของ อบจ.ปลอดภัยสถานที่ของส านักงาน (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-ปลอดภัยที่ด ีและมี

อบจ. การ จาก Coreประสิทธิภาพ

team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

## จา้งเอกชนดูแลรกัษาเพื่อรกัษาความสะอาดด าเนินการจา้งเอกชนรกัษาความ####### ####### ####### ผ่านการประเมินส านักงานมีความส านักปลัด ฯ

ความสะอาด ส านักงาน อบจ. และสะอาดส านักงาน อบจ. (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัติราช-สะอาด เรยีบรอ้ยและ

สวนหยอ่มหน้า อบจ. การ จาก Coreสวยงาม

team ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ ๖๐

 - ๑
๐
๓

-



ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม

๑ ปรบัปรงุภูมิทัศน์บ้านหวัวน ม.๕ (วิหารหลวงพ่อด า) ต.พระงาม อ.พรหมบุรี -  - ####### ๓,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๒ ก่อสรง้ซุม้เฉลิมพระเกียรต ิม.๑๓ ต.ทองเอน อ.อินทรบ์ุรี  - ๑,๙๐๐,๐๐๐  - ๑,๙๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๓ ก่อสรง่สะพาน คสล. ม.๙ ต.ท่างาม อ.อินทรบ์ุร ี(เชื่อมหนองโสน ม.๙ ต.ท่างาม########  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

กับหนองโสน ม.๑ ต.ชีน้ ารา้ย)

๔ ก่อสรา้งสะพาน คสล. บรเิวณหน้าบ้านนายสนิท อิ่มแก้ว ม.๖ ต.ทับยา อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๑,๗๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๕ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสายพักทัน-ไรเ่จก๊ ม.๒,๗,๙########  -  - ๙,๙๙๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.พักทัน อ.บางระจนั

๖ ซอ่มแซมถนนลาดยาง สาย สห ๔๐๐๘ ม.๕ ต.สระแจง อ.บางระจนั๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๗ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน (คลอง ๘ ซา้ย) ซ.รว่มใจ ม.๒########  -  - ๒,๔๐๓,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.พรหมบุร ีอ.พรหมบุรี

๘ ก่อสรา้งถนน คสล. คันคลองชลประทาน จาก ม.๓ ไป ม.๔ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมฯ########  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๙ ก่อสรา้งสะพานข้ามแม่น้ าน้อยหน้าวัดเสมาทอง ม.๔ ต.พิกุลทอง ติดต่อกับ ม.๗๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง

๑๐ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๓-๔ (สายหลังโรงส ีม.๓ หลังบ้านผู้ใหญ่ประกิตร สอนจนัทร์########  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ม.๔ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั)

๑๑ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๔,๕,๖ ต.หวัไผ่ อ.เมืองสิงหบ์ุรี ########  -  - ๖,๙๕๖,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๑๒ ขยายถนน คสล. พรอ้มวางท่อระบายน้ า ม.๒ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๔,๑๔๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๑๓ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๑ (ถ.ซอยโรงธปูเชื่อมต่อกับ ต.ต้นโพธิ ์อ.เมืองสิงหบ์ุร)ี########  -  - ๔,๙๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบุ์รี

ตามกรอบการประสานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ที ่๑/๒๕๕๗

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๐
๔

-
 - ๑
๐
๕

-



ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม

๑๔ ก่อสรา้งถนน คสล. เลียบคลองชลประทานมหาราชฝ่ังตะวันออก จากเขตติดต่อ -  - ####### ๘,๓๖๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.บางมัญถึงบางบ้านไร ่ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๑๕ ซอ่มแซมถนนลาดยาง สายม่วงหมู-่บางตาย่อง สห ถ ๓๓๐๐๑ (รพช.๓๐๓๒เดิม) -  - ######## ๓,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ม.๔ ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๑๖ ซอ่มสรา้งผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สาย สห ๒๐๐๖ บ้านพระนอนจกัรสีห-์บ้านวิหาร -  - ######## ๖,๒๓๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ขาว  ม.๒-๗ (ช่วงที ่๑ ม.๒-๓) ต.จกัรสีห ์อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๑๗ ก่อสรา้งถนน คสล. สายคลองธรรมชาต ิม.๘ จดุเริ่มต้นบรเิวณประปา ม.๘########  -  - ๔,๐๓๘,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.หว้ยชัน อ.อินทรบ์ุร ีจดุสิ้นสุดบรเิวณถนน คสล. เดิม

๑๘ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๕ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี  - #########  - ๕,๒๒๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๑๙ ก่อสรา้งถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน ๓ ขวา ๙ ขวา (ตอน๒) ม.๗ -  - ######## ๒,๓๓๒,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.โพธิ์ชัย อ.อินทรบ์ุรี

๒๐ เสรมิถนนพรอ้มซอ่มแซมถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ม.๕-๖ ต.ประศุก -  - ######## ๓,๐๙๘,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

อ.อินทรบ์ุรี

๒๑ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๓-๕ รมิคลองส่งน้ าชลประทาน ๒ ซา้ย ๑ ขวา ต.บ้านจา่########  -  - ๒,๘๘๗,๘๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

อ.บางระจนั

๒๒ ปรบัปรงุซอ่มแซมถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ม.๘-๑๑ ต.เชิงกลัด  - #########  - ๘,๐๓๙,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

อ.บางระจนั

๒๓ ก่อสรา้งถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่าง ม.๒ และ ม.๘ ต.สิงห ์ อ.บางระจนั - ๓,๖๐๐,๐๐๐  - ๓,๖๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๒๔ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๑ ต.เชิงกลัด อ.บางระจนั (รมิคลองชลประทาน๑ซา้ย๑ขวา) -  - ######## ๔,๔๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๒๕ ก่อสรา้งถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้าน ม.๔,๕,๖ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี - ๔,๔๐๐,๐๐๐  - ๔,๔๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๒๖ ก่อสรา้งถนนลาดยาง บ้านพล ูม.๓ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี  -  - ######## ๓,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๒๗ ซอ่มแซมถนนลาดยาง ทางเข้าวัดจ าปาทอง จากถนนใหญ่ถึงวัดจ าปาทอง - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.โพประจกัษ์ อ.ท่าช้าง

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๐
๕

-
 - ๑
๐
๖

-



๒๘ ก่อสรา้งถนน คสล.ม.๘ ต่อจากจดุเดิม (สายบ้านนายสุนทร แย้มจ ารสั-บึงหว้ง########  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ขนาน เขตติดต่อ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั และ ต.บ้านจา่ อ.บางระจนั

๒๙ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๗ (สายหน้าบ้านนางวาสนา ธปูบูชากร-ประตูน้ า)########  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั

๓๐ ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ม.๘ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั - ๒,๗๐๐,๐๐๐  - ๒,๗๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๓๑ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๑-๕ (สายทางเข้าเส้นบ่อทราย) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั -  - ######## ๔,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๓๒ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ม.๗ ต.ทับยา อ.อินทรบ์ุรี ########  -  - ๑,๗๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๓๓ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ข้ามคลองบางโฉมศร ีม.๑ ต.ชีน้ ารา้ย ถึง ม.๙ ต.ท่างาม -  - ######## ๑,๗๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

อ.อินทรบ์ุรี อบจ.สิงหบ์ุรี

๓๔ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ม.๘ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุร ีแทนสะพานไม้เก่า########  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๓๕ ก าจดัผักตบชวาในแม่น้ าน้อย ในเขต อ.ท่าช้าง ๓ ต าบล (ต.ถอนสมอ ,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ######## ๒,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

ต.โพประจกัษ์ และ ต.วิหารขาว) ระยะทางประมาณ ๑๒.๕๐ กม.

๓๖ ปรบัปรงุประตูปิด-เปิดระบายน้ า ถ.วิไลจติต ์ อ.เมืองสิงหบ์ุรี  -  - ######## ๑,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๓๗ ก่อสรา้งคันดินกั้นน้ าบรเิวณแม่น้ าเจา้พระยา ม.๑-๘ ต.น้ าตาล อ.อินทรบ์ุรี -  - ######## ๖,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงหบ์ุรี

๓๘ ก่อสรา้งศูนย์โอทอป ม.๑ ข้างปั๊มหวส์เชาวลิต ต.บางมัญ อ.เมืองสิงหบ์ุร ี########  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๓๙ ก่อสรา้งถนนดิน ม.๒ ต.หวัไผ่ อ.เมืองสิงหบ์ุรี ########  -  - ๓,๒๙๓,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๔๐ ก่อสรา้งปรบัปรงุท่อระบายน้ าพรอ้มทางเท้าถนนธรรมโชต ิอ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๙,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๔๑ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ม.๕ (ทางไปหนองสาหรา่ย) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงหบ์ุรี - ๑,๙๒๐,๐๐๐  - ๑,๙๒๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๔๒ ปรบัปรงุผิวจราจรลาดยาง สายม่วงหมู-่บางตาย่อง รพช. ๓๐๓๒ เลียบแม่น้ า########  -  - ๑๔,๒๒๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ลพบุร ี ม.๒-๔ ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๔๓ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ม.๒ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงหบ์ุร#ี#######  -  - ๑,๙๒๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๔๔ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ม.๓ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงหบ์ุรี  - ๑,๙๒๐,๐๐๐  - ๑,๙๒๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม
๔๕ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ม.๔ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงหบ์ุร#ี#######  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๐
๖

-
 - ๑
๐
๗

-



๔๖ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๗ (หน้าบ้านนางเลียง เชื่อมต่อ ม.๓ ซ.ผู้ใหญ่บ้าน)########  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๔๗ ปรบัปรงุผวจราจรลาดยางสายม่วงหมู-่บางตาย่อง รพช.๓๐๓๒ เลียบแม่น้ า########  -  - ๑๒,๐๘๘,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ลพบุร ีม.๒-๔ ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๔๘ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.๔-๕ ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์ุรี  - ๖๓๐,๐๐๐  - ๖๓๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๔๙ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.๓ ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์ุรี  - ๙๐๐,๐๐๐  - ๙๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๕๐ ก่อสรา้งถนน คสล. คันคลอง ชป.๘ ฝ่ังขวา จากถนนสายเอเซยี ม.๓ ถึงประตูน้ า -  - ######## ๖,๘๕๕,๖๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ม.๔ ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๕๑ ก่อสรา้งถนน คสล. สายคลองทิ้งน้ า(หลังโคก) จาก ต.บางมัญ ถึง ต.โพกรวม########  -  - ๗,๕๙๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.เมืองสิงหบ์ุร ีติดต่อ ต.น้ าตาล อ.อินทรบ์ุรี

๕๒ ก่อสรา้งถนน คสล. สาย L๖ ม.๓ และ ม.๖ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๕๓ ก่อสรา้งถนน คสล. สายเลียบคลอง L๕ จากเขตติดต่อ ม.๑๐ ต.น้ าตาล อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๔,๑๖๒,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ถึง ม.๓ และ ๕ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๕๔ ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุถนน คสล. รมิแม่น้ าเจา้พระยา ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๑,๙๕๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๕๕ ก่อสรา้งถนน คสล. สายหนองลาน ถึงคลองทิ้งน้ า ม.๓ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๒,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๕๖ ก่อสรา้งถนน คสล.สายคลองทิ้งน้ าโรงงานกระดาษ ถนนบ้านไรก่ล้วย ต.โพกรวม########  -  - ๒,๘๑๑,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ถึงเขตติดต่อ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๕๗ ก่อสรา้งถนน คสล. แยกเข้าดรงงานกระดาษ ถึงบ้านนายแก้ว เพ็งบุญ  ม.๖########  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๕๘ ก่อสรา้งถนน คสล. ออกทุ่งนา ซอยหมู่ใหญ่ ๓ เส้น ม.๑ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๓,๗๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๕๙ ก่อสรา้งถนน คสล. จากฝายน้ าล้นถึงคลองทิ้งน้ า ม.๖ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม
๖๐ ก่อสรา้งถนน คสล. จากบ้านนางอารมณ์ ขาวพันธ ์ถึงสายเอเซยี ม.๓ ต.โพกรวม๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.เมืองสิงหบ์ุรี

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๐
๗

-
 - ๑
๐
๘

-



๖๑ ก่อสรา้งถนน คสล. จากบ้านนายบ ารงุ อินทศร ีถึงถนนทางเข้าวัดโคกพระ ม.๔๑,๖๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๖๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๖๒ ก่อสรา้งถนนลาดยางจากสายโคกจกิถึงวัดโคกพระ ม.๔ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๗,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๖๓ วางท่อระบายน้ า ตั้งแต่หวับ้านถึงท้ายบ้านรมิแม่น้ าเจา้พระยา ม.๗ ต.โพกรวม๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๖๔ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างคลองมหาราช/พื้นที ่ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๑,๙๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๖๕ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ม.๑ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๒,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๖๖ ซอ่มแซม/ปรบัปรงุ/ติดตั้งประปาหมู่บ้าน ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๖๗ ติดตั้งเครื่องกรองน้ าพรอ้มขยายเขตประปา ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๖๘ ดาดคูคอนกรตี จากถนนสายเอเซยี-วัดโคกพระ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๓,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๖๙ ดาดค ูคสล. คูคลองออกทุ่งนาสะพานไม้หลังหมู่ใหญ่  ม.๑  ต.โพกรวม  - #########  - ๑,๕๗๘,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๗๐ ดาดค ูคสล. คูคลองสายหนองลาน  ม.๓  ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุร ี - ๓,๐๒๓,๐๐๐  - ๓,๐๒๓,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๗๑ ดาดค ูคสล. คูคลองสายบ้านนายผ้ึง คนชาญ ม.๔ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี - #########  - ๑,๔๓๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๗๒ ดาดค ูคสล. คูคลองสายฮวงซุย้ ม.๔ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี - #########  - ๒,๖๕๒,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๗๓ ปรบัปรงุก่อสรา้งระบบประปา ม.๒ แบบหอถังเหล็กเก็บน้ ารปูทรงแชมแปญ########  -  - ๑,๙๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.จกัรสีห ์อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๗๔ ก่อสรา้งระบบประปาหมู้บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.๕,๘ ต.บางกระบือ########  -  - ๕,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๗๕ ก่อสรา้งพนังกั้นน้ า คสล. ม.๔ ต.ต้นโพธิ ์อ.เมืองสิงหบ์ุร#ี####### ######### ######## ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม
๗๖ ขุดลอกคลองและปรบัสภาพภูมิทัศน์บรเิวณโป๊ะหน้าวัดคลองสามแยก ม.๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ######## ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.ต้นโพธิ ์อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๗๗ ปรบัปรงุภูมิทัศน์พรอ้มก าจดัวัชพืชในแม่น้ าลพบุร ีต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๐
๘

-
 - ๑
๐
๙

-



๗๘ ขุดลอกคลอง/ก าจดัวัชพืชบางบ้านไร ่ม.๕ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๗๙ ก่อสรา้งเข่ือนเรยีงหนิรมิแม่น้ าเจา้พระยา ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี - #########  - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๘๐ ก่อสรา้งพนังกั้นน้ า (ส่วนต่อขยาย) ม.๒ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี -  - ######## ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๘๑ ก่อสรา้งพนังกั้นน้ า คสล. ตลอดแนวรมิแม่น้ าเจา้พระยา ม.๑,๒,๗ ต.โพกรวม - #########  - ########## จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๘๒ ก่อสรา้งพนังกั้นน้ าบางบ้านไร ่ม.๕ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงหบ์ุรี########  -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๘๓ ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค์บรเิวณลานกีฬาอเนกประสงค ์ม.๑ ต.ม่วงหมู่########  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.เมืองสิงหบ์ุรี

๘๔ ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรต ิม.๓ ต.ม่วงหมู ่อ.เมืองสิงหบ์ุรี - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๘๕ ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ในที่สาธารณะประโยชน์ ม.๔ และ ๙  ต.ง้ิวราย########  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.อินทรบ์ุรี

๘๖ ก่อสรา้งถนน คสล. คันคลองสี่ซา้ย ฝ่ังตะวันตก ม.๓ เริ่มจากสะพาน คสล.########  -  - ๒,๙๐๘,๘๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ถึงบรเิวณประตูระบายน้ าบ้านนายชั้ว โปรยเงิน ม.๓ ต.ง้ิวราย อ.อินทรบ์ุรี

๘๗ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๑ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี  - #########  - ๔,๗๐๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๘๘ ซอ่มสรา้งผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี จดุเริ่มต้นบ้านนางวิภาวรรณ########  -  - ๙,๖๘๒,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อินทรส์ุภา จดุสิ้นสุดบ้านนางวาสนา เกตุชันธร ม.๘-๙ ต.หว้ยชัน อ.อินทรบ์ุรี

๘๙ การพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่าง (เส้นทางรบัเสด็จ) บรเิวณสะพานวัดยาง-สะพาน########  -  - ๑,๙๙๒,๒๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

วัดไผ่ด า ต.ทองเอน อ.อินทรบ์ุรี

๙๐ ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์บ้านล าใต ้ม.๘ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทรบ์ุรี - ๑,๗๐๐,๐๐๐  - ๑,๗๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม
๙๑ เสรมิถนนพรอ้มซอ่มแซมถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (บรเิวณบ้านดอน########  -  - ๓,๑๔๘,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

แมงรกั) ม.๑๑ ต.ประศุก อ.อินทรบ์ุรี

๙๒ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ม.๑ ต.ท่างาม อ.อินทรบ์ุรี ########  -  - ๑,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๙๓ ก่อสรา้งถนน คสล. สายยุทธศาสตรฝ่ั์งตะวันตกสายเอเซยี ม.๑-๔ ต.ชีน้ ารา้ย########  -  - ๔,๓๗๓,๖๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๐
๙

-
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๑
๐

-



อ.อินทรบ์ุรี

๙๔ เสรมิถนนพรอ้มก่อสรา้งถนน คสล. บรเิวณหลัง อบต.น้ าตาล ม.๔ ถึงคลอง๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ชลประทานมหาราช ต.น้ าตาล อ.อินทรบ์ุรี

๙๕ ก่อสรา้งถนน คสล. สายคันคลองชลประทานสี่ซา้ย จากคสล.เดิมถึงวัดน้อย - #########  - ๒,๒๘๘,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.ง้ิวราย อ.อินทรบ์ุรี

๙๖ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๕ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี  - #########  - ๓,๒๒๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๙๗ ปรบัปรงุภูมิทัศน์โดยการก่อสรา้งฝายครอบคลองพรอ้มโครงหลังคาเหล็ก########  -  - ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ตลาดวัดดงยาง ม.๑๒ ต.ทองเอน อ.อินทรบ์ุรี

๙๘ ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์บ้านหางน้ าโพธิ์ชัย ม.๕ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทรบ์ุรี -  - ######## ๑,๗๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๙๙ เสรมิถนนโดยใช ้คสล. (บรเิวณหนองอ้อราง) ม.๑๐ ต.ประศุก อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๒,๔๙๖,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๐ ก่อสรา้งถนน คสล. รมิคลองบางโฉมศร ีต.ท่างาม อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๑,๙๘๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๑ เสรมิถนน คสล. ข้างป้อมต ารวจ ถึงตลาดบ้านไร ่ม.๖ ต.น้ าตาล อ.อินทรบ์ุรี๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๒ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๕ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี  - #########  - ๒,๙๗๖,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๓ ก่อสรา้งถนน คสล. จากสะพานปูนคลองข้ีนาค-บ้านพัก ม.๕ ต.ทองเอน อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๑๓,๒๑๘,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๔ ซอ่มสรา้งลานตากข้าวบ้านสองพี่น้อง ม.๒ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทรบ์ุรี - ๑,๕๐๐,๐๐๐  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๕ เสรมิถนนโดยใช ้คสล. (บรเิวณบ้านท่าศาลวัดเชิดหนัง) ม.๓ ต.ประศุก อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๒,๐๐๘,๘๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๖ ก่อสรา้งศูนย์การเรยีนรู้ทางปัญญาและเทคโนโลยีทางการเกษตร ม.๓########  -  - ๑,๙๘๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.ท่างาม อ.อินทรบ์ุรี

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม
๑๐๗ ก่อสรา้งถนน คสล. บรเิวณบ้านนางสะอาด ม.๑ ต.น้ าตาล อ.อินทรบ์ุรี๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๘ ก่อสรา้งถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ม.๗ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี - #########  - ๒,๓๕๕,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๐๙ ขยายถนน คสล. รอบหนองระหาน ม.๙ ต.ทองเอน อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๒,๕๓๗,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๑๐ ก่อสรา้งถนน คสล. สายเลียบล าพระยาพายเรอื แปลง ๓ แปลง ๔ ม.๘########  -  - ๒,๓๖๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.โพธิ์ชัย อ.อินทรบ์ุรี

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๑
๐

-
 - ๑
๑
๑

-



๑๑๑ เสรมิถนนโดยใช ้คสล. (บรเิวณหน้าบ้านนายสามารถ คุ้มน้อย) ม.๔ ต.ประศุก########  -  - ๑,๑๐๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.อินทรบ์ุรี

๑๑๒ ก่อสรา้งสะพาน คสล. บรเิวณบางตามา ม.๒ ต.น้ าตาล อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๒,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๑๓ หอถังประปาพรอ้มถังกรองสนิมเหล็กประปา ม.๓-๔ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี - ๑,๘๖๐,๐๐๐  - ๑,๘๖๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๑๔ ซอ่มแซมถนน คสล. บ้านเชียงราก ม.๖,๑๕ ต.ทองเอน อ.อินทรบ์ุรี๙๗๑,๐๐๐  -  - ๙๗๑,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๑๕ เสรมิถนนโดยใช ้คสล. (บรเิวณทางลงหนองสาหรา่ย) ม.๑๑ ต.ประศุก อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๒,๒๐๘,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๑๖ ติดตั้งหลังคารปูโดม ณ บรเิวณลานอเนกประสงค ์ม.๑๐ (รพ.สต.อินทรบ์ุร ี๒) - ๑,๘๐๐,๐๐๐  - ๑,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี

๑๑๗ ก่อสรา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรยีนวัดไผ่ด า ต.ทองเอน อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๙,๘๔๕,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๑๘ เสรมิคันกั้นน้ าพรอ้มลงลูกรงั (บรเิวณต่อจากคันเดิม) ม.๖ ต.ประศุก อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๒,๖๒๒,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๑๙ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๓ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี  - ๑,๗๑๐,๐๐๐  - ๑,๗๑๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๒๐ เสรมิคันกั้นน้ าพรอ้มลงลูกรงั (บรเิวณแม่น้ าเจา้พระยา) ม.๗ ต.ประศุก อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๑,๕๘๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๒๑ ปรบัปรงุผิวจราจร ม.๔ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี  - #########  - ๑,๔๕๐,๕๙๙ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๒๒ เสรมิถนนโดยใช ้คสล. (บรเิวณสะพานข้ามคลองชลประทาน) ม.๑ ต.ประศุก########  -  - ๑,๕๘๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.อินทรบ์ุรี

๑๒๓ วางท่อระบายน้ า คสล. ม.๒ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี  - #########  - ๑,๓๕๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๒๔ เสรมิถนนโดยใช ้คสล. (บรเิวณติดต่อ ต.อินทรบ์ุร)ี ม.๑ ต.ประศุก อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๑,๒๙๓,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม
๑๒๕ ปรบัปรงุบ ารงุทางผิวจราจร ม.๘ ต.อินทรบ์ุร ีอ.อินทรบ์ุรี  - ๑,๒๘๐,๐๐๐  - ๑,๒๘๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๒๖ ก่อสรา้งศูนย์บรกิารและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.๔ ต.ประศุก อ.อินทรบ์ุรี########  -  - ๓,๐๕๕,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๒๗ ก่อสรา้งอารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.พักทัน อ.บางระจนั########  -  - ๒,๔๖๘,๘๕๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๒๘ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๒-๓ ต.บ้านจา่ อ.บางระจนั รมิคลองส่งน้ าชลประทาน########  -  - ๑,๙๗๗,๕๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๒ ซา้ย ๑ ขวา

๑๒๙ ก่อสรา้งปรบัปรงุถนนลาดยางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตี บรเิวณ ม.๑-๖########  -  - ๓๗,๕๑๕,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๑
๑

-
 - ๑
๑
๒

-



ต.สิงห ์และ ม.๑-๗ ต.โพชนไก ่อ.บางระจนั

๑๓๐ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๕ ต.แม่ลา อ.บางระจนั จากแยกโคกวัดถึงบ้านนายเฉลียว########  -  - ๓,๖๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

เพ็ชรนิ์ล

๑๓๑ ก่อสรา้งถนนลาดยาง ม.๒ ต.สระแจง อ.บางระจนั เริ่มจากปากคลอง ๓๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ถึงสะพาน คสล.

๑๓๒ ซอ่มแซมถนนลูกรงัเฉพาะบรเิวณหลุมบ่อรมิคลองทิ้งน้ าชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซา้ย########  -  - ๑,๙๘๔,๕๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ม.๑-๗ (สองฝ่ัง) ต.บ้านจา่ อ.บางระจนั

๑๓๓ ปรบัปรงุซอ่มแซมถนน คสล. บรเิวณ ม.๙ ต.โพชนไก ่อ.บางระจนั########  -  - ๑,๗๘๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๓๔ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๙ ต.สิงห ์อ.บางระจนั จากบ้าน น.ส.สม ข าน้อย########  -  - ๕,๕๒๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ถึงทางลงหว้ยน้อย

๑๓๕ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ข้ามคลองระบายน้ า ระหว่าง ม.๖ กับ ม.๓ ต.สระแจง๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.บางระจนั

๑๓๖ ขยายเขตถนน คสล. บรเิวณแหล่งน้ าธรรมชาต ิถนนคันบึงหว้งขนาน ม.๖๓๐๐,๐๐๐  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.บ้านจา่ อ.บางระจนั จากบ้านนายสุทิน แย้มจ ารสั ถึงสุดทางของคันบึง

นานายวสันต ์แพรวัฒนสุข

๑๓๗ ปรบัปรงุซอ่มแซมถนน คสล. บรเิวณ ม.๑๐ ต.โพชนไก ่อ.บางระจนั########  -  - ๑๐,๔๘๘,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม
๑๓๘ ก่อสรา้งโครงหลังคาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ บรเิวณลานปูนวัดแหลมคาง########  -  - ๗,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ม.๒ ต.แม่ลา อ.บางระจนั

๑๓๙ ก่อสรา้งถนน คสล. ซ.แหลมฟ้าผ่า ม.๔ ต.บ้านจา่ อ.บางระจนั########  -  - ๑,๒๓๒,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๔๐ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๕ ต.แม่ลา อ.บางระจนั เลียบคลองทิ้งน้ าข้างโรงส ีป.รุ่งเรอืง########  -  - ๔,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๔๑ ก่อสรา้งถนน คสล. ซ.หนองกระทะ ม.๔ ต.บ้านจา่ อ.บางระจนั########  -  - ๑,๙๓๓,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๔๒ ก่อสรา้งถนน คสล. ซ.หนองตะแกรง ม.๕ ต.บ้านจา่ อ.บางระจนั########  -  - ๑,๙๓๓,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๔๓ ก่อสรา้งหลังคาทรงโดมบรเิวณลาน อบต.โพประจกัษ์ อ.ท่าช้าง๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๑
๒

-
 - ๑
๑
๓

-



๑๔๔ ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรปูสิงหพ์รอ้มอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จ านวน ๗๐ ชุด########  -  - ๓,๔๖๔,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

บรเิวณเส้นหน้าที่ท าการ อบต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง

๑๔๕ รื้อและก่อสรา้งขยายสะพานปูนข้ามคลองชลประทาน ม.๑ ต.โพประจกัษ์๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

อ.ท่าช้าง

๑๔๖ ก่อสรา้งพนังกั้นน้ าในเขต ต.โรงช้าง ม.๕ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี########  -  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๔๗ ก่อสรา้งลานอเนกประสงค ์บรเิวณวัดพุทธาราม ม.๓ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี########  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๔๘ ซอ่มแซมพนังกั้นน้ า บ้านหวัวน ม.๕ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี########  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๔๙ ก่อสรา้งสถานที่บรกิารนักท่องเที่ยว นักเดินทาง และศูนย์ส่งเสรมิอาชีพ########  -  - ๘,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.บางน้ าเชี่ยว อ.พรหมบุรี

๑๕๐ ก่อสรา้งถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน (ชัยนาท-อยุธยา)ฝ่ังตะวันออก########  -  - ๓,๖๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

(วัดกลางฯถึงสะพาน คสล.ข้างเทศบาล ม.๑) ต.พรหมบุร ีอ.พรหมบุรี

๑๕๑ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน (ชัยนาท-อยุธยา) ซ.บางตะกรอ้ - #########  - ๒,๖๗๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ม.๓ ต.พรหมบุร ีอ.พรหมบุรี

๑๕๒ ก่อสรา้งถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน (ชัยนาท-อยุธยา) ฝ่ังตะวันออก - ๒,๖๔๐,๐๐๐  - ๒,๖๔๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

จากสะพาน คสล. ซ.กล้วยแขกถึงถนน คสล. (อบจ.) ม.๓ ต.พรหมบุร ีอ.พรหมบุรี

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม
๑๕๓ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน (คลอง ๘ ซา้ย) ซ.เทศบาล ๒ - #########  - ๒,๔๐๓,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ม.๖ ต.พรหมบุร ีอ.พรหมบุรี

๑๕๔ ซอ่มสรา้งผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสาย ๓๐๘๔ บ้านปากบาง-บ้านย่าน######## ๔,๐๐๐,๐๐๐  - ๘,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ไม้รวก ม.๑ ต.พรหมบุร ีอ.พรหมบุร ีพรอ้มติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม

พรอ้มระบบไฟฟ้า

๑๕๕ ก่อสรา้งสะพาน คสล. ม.๓ แทนสะพานไม้เก่า ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี########  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๕๖ ก่อสรา้งเข่ือนกันตลิ่งพัง ม.๑ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี  - #########  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๕๗ ก่อสรา้งระบบประปา ม.๔ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี  -  - ######## ๓,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 - ๑
๑
๔

-
 - ๑
๑
๓

-



๑๕๘ ซอ่มแซมถนน คสล. บรเิวณรมิแม่น้ าเจา้พระยา ม.๔ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี๙๐๐,๐๐๐  -  - ๙๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๕๙ ก่อสรา้งพนังกั้นน้ า/เข่ือนแม่น้ า ม.๑ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี########  -  - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๖๐ ก่อสรา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี ########  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๖๑ ก่อสรา้งประปาหมู่บ้านใหม ่พรอ้มขยายเขตการจา่ยน้ า ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี๖,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๖,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๖๒ ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน ม.๑ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั########  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๖๓ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๖ (สายทางเข้าบ่อทราย) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั๙๐๐,๐๐๐  -  - ๙๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๖๔ ก่อสรา้งถนนลาดยางพรอ้มบดอัดเสรมิผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก - ๒,๘๐๐,๐๐๐  - ๒,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

สายทางเข้าวัดดอนตะโหนด ม.๗-บ้านหนองกระทะ ม.๔ ต.โพทะเล อ.ค่ายฯ

๑๖๕ ก่อสรา้งอาคารหอประชุมอเนกประสงค ์ม.๑ อบต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั########  -  - ๓,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๖๖ ก่อสรา้งระบบประปาขนาดใหญ่ ม.๕ ต.ดพทะเล อ.ค่ายบางระจนั  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

๑๖๗ ซอ่ม/สรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ทางเข้าหมู่บ้าน ม.๗ -  - ######## ๔,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั

๑๖๘ ก่อสรา้งถนน คสล. ม.๘ สายบ้านนายสุนทร แย้มจ ารสั ถึงบ้านนางกิมเฮง อวยพร - ๙๐๐,๐๐๐  - ๙๐๐,๐๐๐ จ.สิงหบ์ุร ี, อบจ.สห.

ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั

######## ######### ######## ##########รวมทั้งส้ินจ านวน  ๑๖๘  โครงการ
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-


