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ส่วนที่ ๑ 
 

บทนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๑  
 

๑.๑   บทนำ 
  แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   เป็นแผนที่แสดงให้ เห็นถึง
รายละเอียด 
ของแผนงาน / โครงการพัฒนา /งบประมาณ / ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงาน   ที่ดำเนินการจริงในเขตพ้ืนที่ของ
จังหวัดสิงห์บุรี  โดยพิจารณาจัดทำตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๖247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕60 เรื่องแนวทางการ
ดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

  สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับนี้  ได้ดำเนินการรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จากแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานฉบับ
นี้   
 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  
  (๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง 
ในท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีในปีงบประมาณนั้น 
  (๒)  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ / กิจกรรมการ
ดำเนินการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (๓)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และควบคุมการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  (๔)  เพื่อประโยชน์ในการติดต่อการประสานงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการให้มีความสะดวก รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      - ๒ - 
 

๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
  การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  ได้ดำเนินการตามกระบวนการ และข้อกำหนดของระเบียบ ดังนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548  ข้อ 26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยให้มีขั้นตอนดำเนินการ คือ  

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
   (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2559 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้ง
แผนงานโครงการ  และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560   
เรื่องแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดส่ง 
เค้าโครงแบบสำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น และกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น 
 
 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนนิงาน 
  (๑)  ทำให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน/ โครงการกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ   
  (๒)  ลดปัญหาความซ้ำซ้อน  และทำให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า  สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด 
  (๓)  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ  สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานได้   
  (๔)  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีการพัฒนาภาคต่างๆ    
ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๕)  สามารถติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  

 
 

                                                                                                                      
  



 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 

 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม  
     และงบประมาณ   ผด.01         
 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ    
     ผด.02         
 บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ 
     พัฒนาท้องถิ่น  ผด.02/1         
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
   1.1 แผนงาน การศึกษา 6 6.52 4,206,700 4.39 กองการศึกษาฯ

   1.2 แผนงาน สาธารณสุข 10 10.87 8,829,520 9.21 กองสาธารณสุข

   1.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 3 3.26 4,750,000 4.96 ส านักปลัดฯ

   1.4 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 7 7.61 3,900,000 4.07 ส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขาฯ,

กองยุทธศาสตร์ฯ

   1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 14 15.22 21,702,100 22.64 ส านักปลัดฯ

   1.6 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 3 3.26 1,300,000 1.36 ส านักปลัดฯ,กองช่าง

รวม 43 46.74 44,688,320 46.63

2. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
   2.1 แผนงาน การเกษตร 1 1.09 50,000 0.05 ส านักปลัดฯ

รวม 1 1.09 50,000 0.05

3. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงประวตัิศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และวถีิชีวติ
   3.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15 16.30 7,165,000 7.47 ส านักปลัดฯ,กองการศึกษาฯ

รวม 15 16.30 7,165,000 7.47

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 -๓-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ผด. 01



ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
   4.2 แผนงาน การเกษตร 1 1.09 300,000 0.31 ส านักปลัดฯ

รวม 1 1.09 300,000 0.31

5. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ
    5.1 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 17 18.47 34,585,000 36.08 กองช่าง

รวม 17 18.47 34,585,000 36.08

6. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    6.1 แผนงาน การเกษตร 1 1.09 150,000 0.16 กองช่าง

    6.2 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.09 40,000 0.04 กองการศึกษาฯ

    6.3 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 2 2.17 1,225,000 1.28 กองช่าง

    6.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 1.09 200,000 0.21 กองสาธารณสุข

รวม 5 5.44 1,615,000 1.69

7. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
    7.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 7 7.61 900,000 0.94 กองคลัง,ส านักปลัดฯ,กองการ

เจ้าหน้าที่,กองยุทธศาสตร์ฯ

    7.2 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 2 2.17 6,500,000 6.78 กองช่าง

    7.3 แผนงาน งบกลาง 1 1.09 50,000 0.05 ส านักปลัดฯ

รวม 10 10.87 7,450,000 7.77

รวมทัง้สิ้น 92 100 95,853,320 100

 -4-



1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
  1.1 แผนงาน  การศึกษา

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

1 ส่งเสริมสนบัสนนุการศึกษาและจัดหา ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงาน องค์กรที่ 1,000,000 พื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ กองการศึกษาฯ

ส่ือการเรียนการสอนใหก้บัสถานศึกษา เกี่ยวข้องจัดกจิกรรมการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาทาง

ในเขตจังหวัดสิงหบ์รีุ วิชาการ และอื่นๆใหก้บันกัเรียนในเขตจังหวัดสิงหบ์รีุ

2 จ้างบคุลากรเสริมสร้างการเรียนการสอน อดุหนนุงบประมาณใหก้บัสถานศึกษาในเขตจังหวัด 1,512,000 1.โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษาฯ

ของสถานศึกษาในเขตจังหวัดสิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุเพื่อจ้างบคุลากรเสริมสร้างการเรียนการสอน เมอืงสิงหบ์รีุ

ในสถานศึกษา 2.โรงเรียนอนบุาล
อนิทร์บรีุ (วัดโพธิศ์รี)
3.โรงเรียนอนบุาล
บางระจัน
4.โรงเรียนอนบุาล
ค่ายบางระจัน
5.โรงเรียนอนบุาล
พรหมบรีุ (วัดกฎุทีอง)
6.โรงเรียนวัดถอนสมอ

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บรุี

ล าดับ
ที่

โครงการ

 ผด.02

 -5-



  1.1 แผนงาน  การศึกษา

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

3 ส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้และการ อดุหนนุงบประมาณใหก้บัสถานศึกษาในเขตจังหวัด 304,700 1.โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษาฯ

บริหารจัดการ สิงหบ์รีุเพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้ เมอืงสิงหบ์รีุ
และการบริหารจัดการระดับปฐมวัยในสถานศึกษา 2.โรงเรียนอนบุาล

อนิทร์บรีุ (วัดโพธิศ์รี)
3.โรงเรียนอนบุาล
บางระจัน
4.โรงเรียนอนบุาล
ค่ายบางระจัน
5.โรงเรียนอนบุาล
พรหมบรีุ (วัดกฎุทีอง)
6.โรงเรียนวัดถอนสมอ

4 พฒันาหอ้งกจิกรรมระดับปฐมวัย อดุหนนุงบประมาณใหก้บัสถานศึกษาในเขตจังหวัด 140,000 1.โรงเรียนอนบุาล กองการศึกษาฯ

สิงหบ์รีุเพื่อพฒันาหอ้งกจิกรรมระดับปฐมวัยใน เมอืงสิงหบ์รีุ
สถานศึกษา 2.โรงเรียนอนบุาล

อนิทร์บรีุ (วัดโพธิศ์รี)
3.โรงเรียนอนบุาล
บางระจัน

5 ค่ายเยาวชน ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงาน หรือ องค์กร 250,000 พื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ กองการศึกษาฯ

ที่เกี่ยวข้อง

6 จัดงานวันเด็ก ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงาน หรือ องค์กร 1,000,000 พื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ กองการศึกษาฯ

ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็
และเกี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็ก

รวม 6 โครงการ 4,206,700

พ.ศ. ๒๕๖5
ล าดับ

ที่
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4

โครงการ
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  1.2 แผนงาน  สาธารณสุข

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

1 อบรมพฒันาศักยภาพแกนน าอาสา ร่วมกบัชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 2,000,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองสาธารณสุข

สมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) (อสม.) หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน

จังหวัดสิงหบ์รีุ ทอ้งถิ่นในพื้นที่ และหนว่ยงานอื่นๆ ในการจัดฝึกอบรม

สัมมนา จัดศึกษาดูงาน ฝึกอบรมใหค้วามรู้ ทกัษะการ

ด าเนนิงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมปอ้งกนัโรค

ด้านการฟื้นฟสุูขภาพ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 จัดซ้ือและสนบัสนนุการปอ้งกนัและ จัดซ้ือทรายเคมกี าจัดลูกน้ า น้ ายาพน่หมอกควัน น้ ายา 4,000,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย เคมต่ีางๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดสิงหบ์รีุ

3 ตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา ด าเนนิกจิกรรมการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา 300,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองสาธารณสุข

เสพติด เสพติดในกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด เช่น หมู่บา้น ชุมชน
สถานศึกษา และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ

4 พฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กร ด าเนนิการขอขึ้นทะเบยีนผู้ปฏบิติัการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองสาธารณสุข

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อบรมบคุลากรตามมาตรฐานการแพทย์ การตรวจ
สอบสภาพรถเพื่อรอวรับการมาตรฐานและการขึ้น
ทะเบยีน การอบรมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืของ
หนว่ยงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการต้ังครรภ์ ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัส่วนราชการ องค์กรเอกชน 100,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองสาธารณสุข

ในวัยรุ่นจังหวัดสิงหบ์รีุ และภาคเอกชน ด าเนนิการฝึกอบรม หรือกจิกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ความรู้ใหก้บักลุ่มเด็ก เยาวชน วัยเจริญพนัธุ ์
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา การต้ังครรภใ์นวัยรุ่น

ล าดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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  1.2 แผนงาน  สาธารณสุข

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

6 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัส่วนราชการ องค์กรเอกชน 200,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองสาธารณสุข

และภาคประชาชน หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจัดกจิกรรม

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดประชุมการจัดอบรมสัมมนา

การใหค้วามรู้ ฝึกอาชีพแกป่ระชาชน นกัเรียน นกัศึกษา และ

เยาวชนทั่วไป การด าเนนิงานศูนย์ประสานงานปอ้งกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ และอื่นๆ

7 วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงหบ์รีุ ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่น ในการร่วม 30,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองสาธารณสุข

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในชุมชน กจิกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บา้น ชุมชน สถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ

8 ส่งเสริมและสนบัสนนุการด าเนนิงาน ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงานอื่น หรือ องค์กร 1,000,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองสาธารณสุข

ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อโรค ที่เกี่ยวข้อง ด าเนนิการปอ้งกนัและควบคุมการระบาดของ
ระบาด โรคอบุติัใหม ่โรคอบุติัซ้ า ของโรคติดต่อ โรคอบุติัใหม ่อบุติัซ้ า ฯลฯ ในจังหวัดสิงหบ์รีุ

9 ขับเคล่ือนการด าเนนิงาน TO BE อดุหนนุส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์รีุ 329,520 ส านักงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

NUMBER ONE ในโครงการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน TO BE จังหวัดสิงหบ์รีุ
NUMBER ONE รายละเอยีดตามโครงการที่ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์รีุก าหนด

10 เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ อดุหนนุส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์รีุ ตาม 370,000 ส านักงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

เอชไอวีในโรงพยาบาลจังหวัดสิงหบ์รีุ โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดสิงหบ์รีุ
ในโรงพยาบาลจังหวัดสิงหบ์รีุ รายละเอยีดตามโครงการ
ที่ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์รีุก าหนด

รวม 10 โครงการ 8,829,520

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4

 -8-

พ.ศ. ๒๕๖5



  1.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

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

1 ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสิงหบ์รีุ ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงานอื่น หรือ องค์กร 1,000,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัด
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนนิการช่วยเหลือประชาชนตามระเบยีบ
และหนงัสือส่ังการก าหนด

2 อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พกิารและผู้ด้อย ด าเนนิการเอง หรือ ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นด าเนนิการ 3,500,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัด
โอกาส จัดซ้ือเคร่ืองอปุโภค หรือ ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์

จากภารกจิหนา้ที่ความรับผิดชอบ หรือ ภารกจิถ่ายโอน
ในภาพรวมทั้งจังหวัด

3 พฒันาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ จัดอบรมใหค้วามรู้หรือจัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 250,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัด
คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส และศักยภาพของคนพกิารและผู้ด้อยโอกาสจังหวัด
จังหวัดสิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้

รวม 3 โครงการ 4,750,000

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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  1.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบปะ ร่วมกบัส่วนราชการต่างๆ ออกใหบ้ริการประชาชนในด้านต่างๆ 400,000 จังหวัดสิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
เยี่ยมเยียนประชาชน อบจ.เคล่ือนที่ เช่น บริการตัดผม บริการตรวจสุขภาพบริการซ่อมแซมรถยนต์
สิงหบ์รีุคนดีเมอืงนา่อยู่  รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่จ าเปน็

2 บรูณาการระหว่างอบจ.สิงหบ์รีุ ร่วมกบั จัดโครงการบรูณาการระหว่าง อบจ.สิงหบ์รีุ ร่วมกบั 250,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกังาน
 หนว่ยงานภาครัฐภาคเอกชนในการ หนว่ยงานภาครัฐ ภคเอกชนในการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม หรือหนว่ยงาน เลขาฯ

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ของประชาชน ยึดหลักการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ภาครัฐ ภาคเอกชน
ร่วมแกไ้ขปญัหาและร่วมรับผิดชอบ ก าหนด

3 พฒันาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ การจัดต้ังศูนย์ ฒ แข็งแรง เพื่อผู้สูงอายุจังหวัดสิงหบ์รีุ 500,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ผู้สูงอายุจังหวัดสิงหบ์รีุ เพื่อจัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรู้ หรือ จัดกจิกรรม

นนัทนาการ สร้างสุขใหก้บัผู้สูงอายุ

4 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั ด าเนนิการภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั 2,000,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ กองยทุธศาสตร์ฯ

เพื่อรองรับการฟื้นตัวเสริมสร้างความ เพื่อรองรับการฟื้นตัวเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจิ
เข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานราก ฐานราก ซ่ึงเปน็ระบบสารสนเทศในด้านส่ิงแวดล้อมอจัฉริยะ

เศรษฐกจิอฉัริยะ การบริหารภาครัฐอฉัริยะ การด ารงชีวิตอฉัริยะ

5 พฒันาศักยภาพภมูปิญัญาผู้สูงวัย ด าเนนิการตามโครงการพฒันาศักยภาพภมูปิญัญา 200,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
เพื่อเปน็ผู้น าในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยเพื่อเปน็ผู้น าในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงหบ์รีุ) 
อบจ.สิงหบ์รีุ) สร้างเครือข่ายคลังปญัญา พฒันาโรงเรียนผู้สูงอายุใหม้ี

ความเข้มแข็ง สามารถน าความรู้ประสบการณ์ไป
พฒันาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยการจัดกจิกรรม
การอบรม การศึกษาดูงาน เปน็ต้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5
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  1.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

6 ส่งเสริม และพฒันาศูนย์ส่งเสริมการมี ส่งเสริมและพฒันาการขับเคล่ือนการด าเนนิงานของ 50,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกังาน
ส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหาร ศูนย์ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน องค์การ ก าหนด เลขาฯ
ส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ บริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ

7 อบรมส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ จัดอบรมส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 500,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกังาน
ประชาชนด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน การพฒันาทอ้งถิ่น การศึกษาดูงาน รายละเอยีด หรือหนว่ยงาน เลขาฯ

ตามโครงการที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด ภาครัฐ ภาคเอกชน
ก าหนด

รวม 7 โครงการ 3,900,000

  1.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการปฏบิติังานหอ้งปฐม จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังานหอ้งปฐมพยาบาลสนาม 92,100 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
พยาบาล กฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ เพื่อบริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน อบจ.สิงหบ์รีุ

โลหติ วัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนกั ตลอดจนการใหค้ าแนะน า
ปรึกษาเร่ืองสุขภาพแกผู้่ที่มาออกก าลังกาย

2 กอ่สร้างพฒันาปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุง พฒันาปรับปรุงบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสนามกฬีา 900,000 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
รักษาสนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ และส่ิง อบจ.สิงหบ์รีุ แบบครบวงจรเพื่อรองรับการแข่งขัน อบจ.สิงหบ์รีุ
กอ่สร้างภายในบริเวณสนามกฬีา กฬีาในระดับต่างๆ
อบจ.สิงหบ์รีุ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
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  1.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

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

3 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์สนามกฬีา 1,900,000 สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ
อเนกประสงค์สนามกฬีา อบจ.สิงหบ์รีุ อบจ.สิงหบ์รีุ รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ

ก าหนด

4 แข่งขันตะกร้อลอดหว่ง อบจ.สิงหบ์รีุ ส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน 100,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ทั่วไป ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน ์และใหค้วามส าคัญ ก าหนด
กบัการออกก าลังกาย 

5 แข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงหบ์รีุ คัพ ส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน 100,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ทั่วไป ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน ์และใหค้วามส าคัญ ก าหนด
กบัการออกก าลังกาย เพื่อหา่งไกลยาเสพติด

6 แข่งขันเปตอง อบจ.สิงหบ์รีุ คัพ ส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน 100,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ทั่วไป ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน ์และใหค้วามส าคัญ ก าหนด
กบัการออกก าลังกาย 

7 แข่งขันฟตุซอล อบจ.สิงหบ์รีุ คัพ ด าเนนิการส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา เยาวชน และ 100,000 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน ์และให้ อบจ.สิงหบ์รีุ

ความส าคัญกบัการออกก าลังกายและหา่งไกลยาเสพติด

8 แข่งขันฟตุบอล 7 คน อบจ.สิงหบ์รีุคัพ ด าเนนิการส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา เยาวชน และ 400,000 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน ์และให้ อบจ.สิงหบ์รีุ

ความส าคัญกบัการออกก าลังกาย และหา่งไกลจาก
ยาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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  1.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

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

9 ฝึกสอนกฬีาเทวันโด และศิลปะ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนกฬีาเทควันโดพื้นฐาน 30,000 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
ปอ้งกนัตัว ใหก้บัเด็ก ยุวชน/เยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างใหเ้กดิ อบจ.สิงหบ์รีุ

ประโยชน ์มสุีขภาพแข็งแรง

10 ฝึกสอนว่ายน้ าขั้นพื้นฐาน จัดกจิกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ าขั้นพื้นฐานใหก้บั 50,000 สระว่ายน้ า ส านกัปลัดฯ
เด็กยุวชน/เยาวชน เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตนเอง อบจ. สิงหบ์รีุ
และว่ายน้ าขั้นพื้นฐานได้

11 ส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่งเสริมใหข้้าราชการ พนกังาน อบจ.สิงหบ์รีุ เยาวชน 30,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
และประชาชนทั่วไปได้หนัมาออกก าลังกาย มสุีขภาพ ก าหนด
พลานามยัที่แข็งแรง สมบรูณ์ เช่น การเต้นแอโรบคิ
ไทเกก๊ ลีลาศ  เปน็ต้น 

12 อบจ.สิงหบ์รีุ เดินวิง่-มนิมิาราธอน ด าเนนิการส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้ด็ก เยาวชน และ 300,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
เพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปสนใจในการออกก าลังกาย มสุีขภาพ ก าหนด (อบจ.สิงหบ์รีุ

แข็งแรง รวมทั้งเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวใน ร่วมกบัสมาคม
จังหวัดสิงหบ์รีุ กฬีาฯ)

13 แข่งขันกฬีาจักรยานเสือภเูขา อบจ. ด าเนนิการส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้ด็ก เยาวชน และ 250,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
สิงหบ์รีุ ประชาชนทั่วไปสนใจในการออกก าลังกาย มสุีขภาพ ก าหนด (อบจ.สิงหบ์รีุ

แข็งแรง รวมทั้งเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวใน ร่วมกบัชมรม
จังหวัดสิงหบ์รีุ จักรยานฯ)

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5
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  1.5 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

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

14 แข่งขันกฬีาเทควันโดชิงถ้วยพระราช- ด าเนนิการส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้ด็ก เยาวชน และ 250,000 สนามกฬีา ส านกัปลัดฯ
ทานสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า ประชาชนทั่วไป สนใจออกก าลังกาย มสุีขภาพร่างกาย อบจ.สิงหบ์รีุ (อบจ.สิงหบ์รีุ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มพีลานามยัสมบรูณ์ ตลอดจนเปน็การส่งเสริมการ ร่วมกบัชมรม
สยามบรมราชกมุารี อบจ.สิงหบ์รีุ ทอ่งเที่ยวของจังหวัดสิงหบ์รีุ เทควันโด
ถิ่นวีรชนแชมปเ์ปี้ยนชิพ จ.สิงหบ์รีุ)

รวม 14 โครงการ 21,702,100

  1.6 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

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

1 รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ด าเนนิการเอง หรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่นจัดกจิกรรม 200,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการฝึกอบรม
ในการจัดกจิกรรมต่างๆ เช่น การปอ้งกนั และลด
อบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ การใหก้ารสนบัสนนุ
การด าเนนิการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อาสาสมคัร
หนว่ยกู้ภยั และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน เพื่อลดอบุติัเหตุ ลดปจัจัยเส่ียงการเกดิอบุติัเหตุทาง 100,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ช่วงเทศกาล ถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดล้อม

เช่น การรณรงค์สร้างจิตส านกึ การสนบัสนนุจุดตรวจ 
จุดสกดัเพื่อปอ้งกนั และลดอบุติัเหตุ และอื่นๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ. ๒๕๖5

พ.ศ. ๒๕๖5

สถานที่ด าเนินการโครงการ งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ
ล าดับ

ที่

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ



  1.6 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

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

3 จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบ 1,000,000 อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัด
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ จ านวน 1 คัน

รวม 3 โครงการ 1,300,000

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิการเกษตรและผลผลิตการเกษตร
  2.1 แผนงาน  การเกษตร

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

1 จิตอาสาเพื่อการพฒันาล าน้ ากบัชีวิต พฒันาล าน้ าในพื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุด้วยการก าจัดวัชพชื 50,000 พื้นที่ล าน้ าของ ส านกัปลัดฯ
บนวิถีแหง่ความพอเพยีงเพื่อประโยชน์ ขุดลอกคูคลอง และพฒันาอาชีพใหก้บัชุมชนริมล าน้ า จังหวัดสิงหบ์รีุ
และความสุขของประชาชนของ โดยจิตอาสาภาคประชาชน เอกชน ส่วนราชการ
อบจ.สิงหบ์รีุ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวม 1 โครงการ 50,000
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ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖5



3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิประวัตศิาสตร ์ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชวีิต
  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

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

1 การจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ ด าเนนิการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติอนัเกี่ยวเนื่องกบั 1,500,000 จังหวัดสิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
สถาบนัพระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานวุงศ์

2 จัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ด าเนนิการจัดงานบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน 800,000 อทุยานวีรชนค่าย- กองการศึกษาฯ

เช่น งานแสดง แสง สี เสียง ค่าจ้างเหมาดนตรี บางระจัน
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ผ้าประดับเวที
และอื่นๆ ที่จ าเปน็

3 วันอนรัุกษว์ัฒนธรรมไทยเฉลิม ด าเนนิการร่วมกบัหนว่ยงานหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 400,000 ศาลากลางจังหวัด กองการศึกษาฯ

พระเกยีรติสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ จัดงานวันอนรัุกษว์ัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ หลังเดิม ร.ศ.130
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระกนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี สยามบรมราชกมุารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

รวมทั้งรณรงค์และสนบัสนนุใหป้ระชาชนจังหวัดสิงหบ์รีุ
และใกล้เคียงได้ตระหนกัถึงความส าคัญ และเหน็คุณค่า
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

4 สืบสานประเพณีลอยกระทง ด าเนินการร่วมกบั สนง.ท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวัด 50,000 สถานที่ที่อยู่ในความ กองการศึกษาฯ

สิงห์บุรี หรือหน่วยงานอื่น ด าเนินการจดักจิกรรม ดูแลของ อบจ.สิงหบ์รีุ
สืบสานประเพณีลอยกระทง

5 ส่งเสริมอาชีพเจ้าบา้นอาสาพาเที่ยว ค่าตอบแทนยุวอาสาสมคัรเจ้าบา้นอาสาพาเที่ยว 55,000 อทุยานวีรชนค่าย ส านกัปลัดฯ
ประจ าสถานที่ทอ่งเที่ยว โดยร่วมกบัส านกังานเขตพื้นที่ บางระจัน และโบราณ
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์รีุ เปน็การสร้างรายได้ สถานเตาเผาแมน่้ านอ้ย
ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนในช่วงวันหยุด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖5



  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

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

6 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบา้น ด าเนนิการจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านประวัติศาสตร์ 100,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
อาสาพาเที่ยว สถานที่ทอ่งเที่ยว เพื่อเปน็การสร้างรายได้ใหก้บัเยาวชน ก าหนด

7 อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของจังหวัดสิงหบ์รีุ เปน็การสร้างรายได้ใหก้บั 800,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ประชาชนของจังหวัดสิงหบ์รีุ ส่งเสริมใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในการ ก าหนด
อนรัุกษ ์และฟื้นฟสืูบสานประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงาม ตลอดจนเกดิความรัก
เกดิความรักความสามคัคีของคนในชุมชน

8 แข่งขันกฬีาถิ่นวีรชนมนิิ-ฮาล์ฟ ส่งเสริม และสนบัสนนุใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
มาราธอน สิงหบ์รีุคนดีมอืงนา่อยู่ ทั่วไปสนใจการออกก าลังกาย มสุีขภาพแข็งแรง ก าหนด (อบจ.สิงหบ์รีุ

รวมทั้งเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในจังหวัดสิงหบ์รีุ ร่วมกบัสมาคม
กฬีาฯ)

9 ตลาดประชารัฐทอ้งถิ่นสุขใจ เดิน กนิ ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของจังหวัดสิงหบ์รีุ สร้างอาชีพ 2,000,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงหบ์รีุ และสร้างรายได้ใหก้บัประชาชน ตลอดจนส่งเสริม ก าหนด

การมส่ีวนร่วมของหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

10 ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริม ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัดสิงหบ์รีุใหป้ระชาชนทั่วไปได้รู้จัก 80,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
การทอ่งเที่ยว จังหวัดสิงหบ์รีุเพิ่มมากขึ้น โดยด าเนนิกจิกรรมการประกวดภาพถ่าย ก าหนด

สถานที่ทอ่งเที่ยวและสถานที่อื่นๆของจังหวัดสิงหบ์รีุ

11 ปั่นเปดิเมอืงวีรชนสิงหบ์รีุ ส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000 ตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
คนดีเมอืงนา่อยู่ ทั่วไป ได้หนัมาออกก าลังกาย มสุีขภาพที่แข็งแรง ก าหนด ร่วมกบัชมรม

และเปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในจังหวัดสิงหบ์รีุ จักรยานฯ)

ล าดับ
ที่
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖5
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖4



  3.1 แผนงาน  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

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

12 จัดงานประเพณีไหว้ครูครอบครู อดุหนนุสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบ์รีุจัดงานประเพณี 50,000 วัดสว่างอารมณ์ กองการศึกษาฯ

หนงัใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ ไหว้ครูครอบครูหนงัใหญ่ วัดสว่างอารมณ์

13 สืนสานงานประเพณีมว่นซ่ืนหมู่เฮาไทย- อดุหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลทองเอนจัดงานสืบสาน 80,000 วัดดงยาง กองการศึกษาฯ

ลาวแง้ว ทองเอน ประเพณีมว่นซ่ืนหมู่เฮาไทย-ลาวแง้ว ทองเอน

14 ตามรอยเสด็จประพาสต้น อดุหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลหวัปา่จัดงานตามรอย 50,000 วัดพรหมเทพาวาส กองการศึกษาฯ

พระปยิมหาราช เสด็จประพาสต้นพระปยิมหาราช

15 สัปดาหส์ร้างจิตส านกึร าลึกถึงวีรชน อดุหนนุสภาว้ฒนธรรมอ าเภอค่ายบางระจัน จัดงาน 200,000 พื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ กองการศึกษาฯ

ชาวบา้นบางระจัน สัปดาหส์ร้างจิตส านกึร าลึกถึงวีรชนชาวบา้นบางระจัน

รวม 15 โครงการ 7,165,000
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ล าดับ
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รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
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รับผิดชอบ
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พ.ศ. ๒๕๖4

โครงการ
พ.ศ. ๒๕๖5



4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
  4.2 แผนงาน  การเกษตร

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

1 ศูนย์การเรียนรู้หารส่งเสริมอาชีพการ ส่งเสริมอาชีพการท าปุ๋ยหมกัจากเศษวัสดุอนิทรีย์ 300,000 พื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ท าปุ๋ยหมกัจากเศษวัสดุอนิทรีย์ วัสดุ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เหลือใช้ทางการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ

รวม 1 โครงการ 300,000

5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน และการบรกิารสาธารณะ
  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 หลังฝนถนนเรียบ ด าเนนิการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ รวมทั้งปรับปรุง 1,500,000 พื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ กองช่าง
คู คลอง แหล่งน้ าต่างๆ ในเขตจังหวัดสิงหบ์รีุ 

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 4,800,000 ม.3 ต.บางมญั กองช่าง
คอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.บางมญั สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข 32 - หมู่ที่ 3 อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

ต.บางมญั อ.เมอืงสิงหบ์รีุ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่
อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

3 กอ่สร้างถนน คสล. สายคันคลอง กอ่สร้างถนน คสล. สายคันคลองหว้ยสลอด แยกถนน 680,000 คันคลองห้วยสลอด กองช่าง
หว้ยสลอด หมู่ที่ 4 ต.บางกระบอื สห 4020 - หมู่ที่ 4  ต.บางกระบอื  องเมอืงสิงหบ์รีุ หมู่ 4 ต.บางกระบือ

กว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร อ.เมืองสิงห์บุรี
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

ล าดับ
ที่

พ.ศ. ๒๕๖4

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖5

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5



  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

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

4 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อม กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 6 ต.สิงห์ 2,800,000 หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 6 กองช่าง
หมู่ 6 ต.สิงห ์สายจอมบญุลือ อ.บางระจัน สายจอมบญุลือ (สายโรงเล่ือย)  กว้าง ต.สิงห ์อ.บางระจัน
(สายโรงเล่ือย) 4 เมตร ยาว 750 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ สายจอมบญุลือ

อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

5 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากหนา้ กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากหนา้วัดหว้ยเจริญสุข 2,500,000 ม.2 จากหนา้วัด กองช่าง
วัดหว้ยเจริญสุข ถึงลานปนู ต.พกัทนั ถึงลานปนู ต.พกัทนั อ.บางระจัน กว้าง 4 เมตร หว้ยเจริญสุข 

ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตาม ต.พกัทนั
แบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด อ.บางระจัน

6 ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 6 2,476,000 ม.6 เชื่อม ม.4 กองช่าง
หมทูี่ 6 ต.พระงาม บา้นกระทุ่มโพรง เชื่อมต่อ หมู่ 4 ต.พระงาม ต.พระงาม 

อ.พรหมบรีุ กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร อ.พรหมบรีุ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

7 กอ่สร้างถนน คสล. ล าน้ าโจน (เขตสาย กอ่สร้างถนน คสล. ล าน้ าโจน (เขตสายเอเชีย- 1,500,000 ม.3 ต.พรหบรีุ กองช่าง
เอเชีย-คลองบางชัน) หมู่ที่ 3 คลองบางชัน) หมู่ที่ 3 ต.พรหมบรีุ อ.พรหมบรีุ อ.พรหมบรีุ
ต.พรหมบรีุ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

8 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยปผิูวแอสฟลัท์ ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน 2,031,000 ถนนกลางหมู่บา้น กองช่าง
ติกคอนกรีตทบัหนา้ถนน คสล. สาย กลางหมู่บา้น หมู่.1 - หมู่ 4 ต.วิหารขาว อ.ทา่ช้าง ม.1-4 ต.วิหารขาว
กลางหมู่บา้น หมู่ที่ 1-4 ต.วิหารขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.04 เมตร อ.ทา่ช้าง

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

 -20-

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖4หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖5



  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

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

9 กอ่สร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบ กอ่สร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 4,149,000 ม.1 ต.ง้ิวราย กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตเลียบคลองชล- คอนกรีตเลียบคลองชลประทานส่ีซ้าย หมู่ 1 อ.อนิทร์บรีุ
ประทานส่ีซ้ายจากเดิม เชื่อมต่อถึงถนน ต.ง้ิวราย เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 32
สายเอเชีย หมู่ 1 ต.ง้ิวราย ต.อนิทร์บรีุ อ.อนิทร์บรีุ  กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่
อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

10 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.อนิทร์บรีุ กอ่สร้างถนน คสล. บนคันคลองชลประทาน หมู่ 5 3,751,000 ม.5 ต.อนิทร์บรีุ กองช่าง
ต.อนิทร์บรีุ บา้นดอนแสงจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ประศุก อ.อนิทร์บรีุ
อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา
0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

11 ซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเส้น ซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล. จากเส้นทางหลวง 498,000 ม.1 ต.ชีน้ าร้าย กองช่าง
หนองโสนสายกลาง หมู่ที่ 1 หมายเลข 32 เชื่อมต่อหนองโสน หมู่ 1 ต.ชีน้ าร้าย อ.อนิทร์บรีุ
ต.ชีน้ าร้าย อ.อนิทร์บรีุ กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร  หนา

0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ 
ก าหนด

12 ปรับปรุงถนนแอสฟลัติกทค์อนกรีต ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 1,155,000 ม.5 ต.โพทะเล กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต.โพทะเล คอนกรีต สายหมู่ 5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน

กว้าง 4 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.04 เมตร
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

13 กอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.บางระจัน อ.ค่าย- 1,848,000 ม.1 ต.บางระจัน กองช่าง
นายบญุเกดิ รอดชาวนา  ถึงบา้น บางระจัน กว้าง 4 เมตร ยาว 725 เมตร  หนา อ.ค่ายบางระจัน
นางประทมุ หมู่ที่ 1 ต.บางระจัน 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงหบ์รีุ

ก าหนด
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  5.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

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

14 กอ่สร้างสะพาน คสล. ทางเข้าหนอง กอ่สร้างสะพาน คสล. ทางเข้าหนองสาหร่าย หมู่ที่ 5 1,200,000 ม.5 ต.บางกระบอื กองช่าง
สาหร่าย หมู่ที่ 5 ต.บางกระบอื ข้ามคลองชลประทาน ต.บางกระบอื อ.เมอืงสิงหบ์รีุ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้างของทอ้งถิ่น (ท.3-04)

15 กอ่สร้างสะพาน คสล. บริเวณทางเข้า กอ่สร้างสะพาน คสล. บริเวณทางเข้าหมู่บา้นบางเสด็จ 1,200,000 ม.2 ต.ต้นโพธิ์ กองช่าง
หมู่บา้นบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 2 ข้ามคลองชลประทาน ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืงฯ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ

กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้างของทอ้งถิ่น (ท.3-04)

16 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชล- กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทานสามซ้าย 1,097,000 ม.8 ต.ทองเอน กองช่าง
ประทานสามซ้าย บริเวณซอยเย็นจิตร บริเวณซอยเย็นจิตร แทนสะพานเดิมที่ช ารุด หมู่ที่ 8 อ.อนิทร์บรีุ
แทนสะพานเดิมที่ช ารุด หมู่ที่ 8 ต.ทองเอน อ.อนทร์บรีุ กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร
ต.ทองเอน รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของ

ทอ้งถิ่น (ท.3-04)

17 กอ่สร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่ที่ 5 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 1,400,000 ม.5 ต.คอทราย กองช่าง
ต.คอทราย เชื่อมต่อ ต.บา้นจ่า ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.บา้นจ่า อ.ค่ายบางระจัน

อ.บางระจัน  กว้าง 9 เมตร ยาว 8 เมตร  รายละเอยีด
ตามแบบมาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท

รวม 17 โครงการ 34,585,000
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6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  6.1 แผนงาน  การเกษตร

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

1 อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมและธรรมชาติ ด าเนนิโครงการอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมและธรรมชาติ 150,000 ล าแมล่า กองช่าง
ล าแมล่า ล าแมล่า รายละเอยีดตามที่ อบจ.สิงหบ์รีุ ก าหนด

รวม 1 โครงการ 150,000

  6.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 อนรัุกษพ์ฒันาพนัธุกรรมพชืและสวน ด าเนนิการอนรัุกษพ์ฒันาพนัธุกรรมพชืและสวน 40,000 อทุยานวีรชนค่าย- กองการศึกษาฯ

สมนุไพรทอ้งถิ่นจังหวัดสิงหบ์รีุ สมนุไพรทอ้งถิ่นจังหวัดสิงหบ์รีุ ที่หายากใกล้สูญพนัธุ์ บางระจัน
จัดสวนสมนุไพร รวบรวมเปน็แหล่งศึกษาสมนุไพร
ทอ้งถิ่น รวมทั้งการใช้สมนุไพรทอ้งถิ่นในการปอ้งกนั
และรักษาโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวม 1 โครงการ 40,000
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  6.3 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการติดตามประเมนิผลและ ด าเนนิการ หรือ สนบัสนนุการจัดกจิกรรมติดตาม 100,000 ตามที่โครงการ กองช่าง
ปรับปรุงผังเมอืงรวมในจังหวัดสิงหบ์รีุ ประเมนิผลและปรับปรุงผังเมอืงรวมจังหวัดสิงหบ์รีุ ก าหนด

2 กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า คสล. พร้อมเชื่อม อดุหนนุเทศบาลเมอืงสิงหบ์รีุ ด าเนนิการกอ่สร้างทอ่ 1,125,000 ถนนนายดอก กองช่าง
ต่อทอ่ระบายน้ าเดิมถนนนายดอก ระบายน้ า คสล. พร้อมเชื่อมต่อทอ่ระบายน้ าเดิม อ.เมอืงสิงหบ์รีุ
อ.เมอืงสิงหบ์รีุ ถนนนายดอก อ.เมอืงสิงหบ์รีุ 

รวม 2 โครงการ 1,225,000

  6.4 แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

1 การจัดการขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู ด าเนนิโครงการบริหารจัดการขยะอนัตราย เพื่อฟื้นฟู 200,000 ศุนย์ก าจัดขยะ กองสาธารณสุข

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงหบ์รีุ อนัตราย บริเวณศูนย์
เช่น การจ้างก าจัดขยะอนัตราย ถังขยะ การบริหาร เคร่ืองจักรกล อบจ.
จัดการขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิงหบ์รีุ

รวม 1 โครงการ 200,000
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7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิาร และการจัดการ
  7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

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

1 รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ปลูกฝังจิต- ด าเนนิการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ปลูกจิตส านกึให้ 50,000 อบจ.สิงหบ์รีุ กองคลัง
ส านกึใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ ประชาชนเหน็ความส าคัญของการช าระภาษ ีและ
ของการช าระภาษี/ค่าธรรมเนยีมให้ ค่าธรรมเนยีมใหแ้กท่อ้งถิ่น
แกท่อ้งถิ่น

2 บอกรับวารสาร ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร เช่น หนงัสือพมิพ์ 200,000 อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
รายวัน วารสารต่างๆ หนงัสือระเบยีบกฎหมายของ
ทางราชการ และอื่นๆ

3 รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและ ด าเนนิการจัดรับรองการต้อนรับบคุคล หรือ คณะ 200,000 อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
พธิีการ บคุคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ

ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ใหค้วามรู้ปลุกจิตส านกึในการปอ้งกนั จัดอบรมใหบ้คุลากรในสังกดัปฏบิติัราชการโดยยึดหลัก 20,000 อบจ.สิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
และปราบปรามการทจุริตใหก้บัเครือข่าย ธรรมาภบิาล และการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
ภาครัฐต่อต้านการทจุริต ตลอดจนสร้างจิตส านกึในการต่อต้านการทจุริต

5 จ้างนกัเรียนนกัศึกษาท างานช่วงปดิ ด าเนนิการจ้างนกัเรียนนกัศึกษาท างานช่วงปดิภาค 120,000 อบจ.สิงหบ์รีุ กองการ
ภาคเรียนฤดูร้อน เรียนฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์ เจ้าหนา้ที่

อกีทั้งยังได้ฝึกวิชาชีพ เพิ่มพนูทกัษะของตนเองมากขึ้น
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
งบประมาณ (บาท)

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5



  7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

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

6 ท าความดีต่อสังคมเพื่อพฒันาคุณธรรม จัดกจิกรรมท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ โดย 10,000 วัด,สวนสาธารณะ, ส านกัปลัดฯ
จริยธรรม ใหก้บัเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทจุริตขององค์การ สาธารณะประโยชน์
การทจุริต ขององค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ ต่างๆ ในพื้นที่ จ.สิงหบ์รีุ
จังหวัดสิงหบ์รีุ

7 การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น และการ ด าเนนิการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น และการจัด 300,000 ตามที่โครงการ กองยทุธศาสตร์ฯ

จัดเวทปีระชาคมเพื่อการประสานแผน จัดเวทปีระชาคมเพื่อการประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น ก าหนด
พฒันาทอ้งถิ่นขององค์การบริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ โดยการจัด
ส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ อบรมสัมมนาการจัดท าและประสานแผนฯ จัดเวที

ประชาคม การร่วมรับฟงัความคิดเหน็เพื่อการพฒันา
และการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงหบ์รีุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 โครงการ 900,000
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พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



  7.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ รถจักรยานยนต์ 2,500,000 อบจ.สิงหบ์รีุ กองช่าง
เคร่ืองทุ่นแรง และเคร่ืองจักรกล รถยนต์ส่วนกลาง รถประจ าต าแหนง่ เคร่ืองทุ่นแรง

เคร่ืองจักรกล และอื่นๆ ที่จ าเปน็

2 จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนา 120 แรงมา้ 4,000,000 จังหวัดสิงหบ์รีุ กองช่าง

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบบขับเคล่ือนเปน็แบบ

Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง

สามารถขับเคล่ือนอสิระได้ จ านวน 1 คัน

รวม 2 โครงการ 6,500,000

  7.3 แผนงาน  งบกลาง

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

1 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหผู้์ปว่ย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล 50,000 จังหวัดสิงหบ์รีุ ส านกัปลัดฯ
ที่ยากไร้ ของผู้ปว่ยที่ยากไร้ ณ สถานพยาบาลของรัฐ 

รวม 1 50,000
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พ.ศ. ๒๕๖4

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. ๒๕๖4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖5

พ.ศ. ๒๕๖5



1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เกา้อีส้ านกังาน 13,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

13,000 ห้องนายกฯ ส านักงานเลขานุการฯ

18,200 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที่

10,400 ส านักงาน อบจ. กองยทุธศาสตร์ฯ

10,400 ส านักงาน อบจ. กองคลัง

2 เคร่ืองท าลายเอกสาร ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 20,000 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที่

3 เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย 4,000 หน้าห้องผู้บริหาร ส านักปลัดฯ

 ผด.02/1

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2564

ซ้ือเกา้อี้ส านักงาน มีล้อเล่ือนและพนักพิง ปรับ
ระดับได้ จ านวน 4 ตัว

งบประมาณ

บญัชีจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดสิงหบ์รุี

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565

ซ้ือเกา้อี้ส านักงานมีพนักพิง มีล้อเล่ือนปรับระดับได้
 จ านวน 5 ตัว

ซ้ือเกา้อี้ส านักงานมีพนักพิง มีล้อเล่ือนปรับระดับได้
 จ านวน 5 ตัว

ซ้ือเกา้อี้ส านักงานมีพนักพิง มีล้อเล่ือนปรับระดับได้
 จ านวน 7 ตัว

ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย และอปุกรณ์      จ านวน
 1 ชุด

ซ้ือเกา้อี้ส านักงาน มีพนักพิง ปรับระดับได้ จ านวน
 4 ตัว
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 ชั้นวางของ 35,200 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

5 ชั้นวางทีวี 5,000 ห้องรองนายกฯ ส านักงานเลขานุการฯ

6 ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง 16,800 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

7 ชุดรับแขก

8 ตู้เหล็กบานเล่ือน 25,200 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

9 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 25,200 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

10 56,000 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที่

พ.ศ. 2565

16,900

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ส านักงานเลขานุการฯ
ซ้ือชุดรับแขก 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดโซฟา 1ที่นัง่
 ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x70 ซม. จ านวน 2 ตัว
 ชุดโซฟา 3 ที่นัง่ ขนาดไม่น้อยกว่า 170x60x70
 ซม จ านวน 1 ตัว

ซ้ือชั้นวางทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x60 ซม
 จ านวน 1 ตัว

ซ้ือโซฟา 3 ที่นัง่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 178 ซม.
 ลึก 65 ซม. พร้อมโต๊ะกลาง ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  90 ซม. ลึก 45 ซม. จ านวน 1 ชุด

ล าดับที่ โครงการ
พ.ศ. 2564

ซ้ือชั้นวางของโครงเหล็ก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 180
 ซม. กว้าง 90 ซม. จ านวน 8 ตัว

ส านักงาน อบจ.

ซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 
118.7x40.8x87.8 ซม. จ านวน 6 หลัง

ซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 
118.7x40.8x87.8 ซม. จ านวน 6 หลัง

ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด
กระจก

ซ้ือตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิดกระจก       จ านวน
 8 หลัง
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

11 โต๊ะท างาน 22,500 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

12 โต๊ะท างานพร้อมกระจก 12,000 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที่

13 โต๊ะวางทีวี 10,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

14 โต๊ะวางทีวี 10,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

15 โต๊ะท างานพร้อมกระจก 24,000 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที่

16 ตู้เกบ็เอกสาร ซ้ือตู้เกบ็เอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู้ 11,000 ส านักงาน อบจ. กองยทุธศาสตร์ฯ

17 โต๊ะท างาน 14,000 ส านักงาน อบจ. กองยทุธศาสตร์ฯ

18 โต๊ะท างาน ส าหรับผู้บริหาร 20,000 ส านักงาน อบจ. กองยทุธศาสตร์ฯ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
หน่วยงานรับผิดชอบหลักล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ซ้ือโต๊ะวางทีวี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูง
ไม่น้อยกว่า 70 ซม. จ านวน 2 ตัว

ซ้ือโต๊ะวางทีวี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 ซม. สูง
ไม่น้อยกว่า 90 ซม. จ านวน 1 ตัว

ซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 150x75x75          
จ านวน 5 ตัว

ซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกระจก ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จ านวน 3 โต๊ะ

ซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกระจก (ต าแหน่งบริหาร) 
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จ านวน 4 โต๊ะ

ซ้ือโต๊ะท างานขาเหล็ก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 
150 ซม. จ านวน 2 ตัว

ซ้ือโต๊ะท างาน ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  จ านวน 1
 ตัว
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

19 32,000 ส านักงาน อบจ. กองคลัง

20 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 72,000 ส านักงาน อบจ. กองคลัง

รวม 20  โครงการ 496,800

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.2. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โต๊ะท างาน ซ้ือโต๊ะท างานขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตัว 14,000 ส านกังาน อบจ. กองช่าง

2 เกา้อีส้ านกังาน 36,000 ส านกังาน อบจ. กองช่าง

รวม 2  โครงการ 50,000

ซ้ือเกา้อีส้ านกังานแบบมพีนกัพิงมล้ีอเล่ือนปรับระดับ
ได้ ส าหรับข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ จ านวน 12 ตัว

ล าดับที่

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณโครงการ

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก)  
พร้อมกระจก

ซ้ือโต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก)  พร้อมกระจก ขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จ านวน 4 โต๊ะ

ซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 
118.8x40.8x87.7 ซม. จ านวน 18 หลัง
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.3. แผนงานสาธารณสุข

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เกา้อีส้ านกังาน 13,000 ส านกังาน อบจ. กองสาธารณสุข

2 เคร่ืองโทรสาร 18,000 ส านกังาน อบจ. กองสาธารณสุข

3 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 19,400 ส านกังาน อบจ. กองสาธารณสุข

4 โต๊ะท างาน 8,000 ส านกังาน อบจ. กองสาธารณสุข

5 โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร 13,500 ส านกังาน อบจ. กองสาธารณสุข

รวม 5  โครงการ 71,900

ซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 ฟุต จ านวน
 2 ชุด

งบประมาณ

ซ้ือเกา้อีส้ านกังานมพีนกัพิงมล้ีอเล่ือนปรับระดับได้ 
จ านวน 5 ตัว

ซ้ือเคร่ืองโทรสาร Facsimile หรือโทรภาพความเร็ว
ในการส่งเอกสารไมเ่กนิกว่า 6 วินาที ต่อ แผ่นขนาดที่
ก าหนด จ านวน 1 เคร่ือง

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

ซ้ือโต๊ะท างานส าหรับต าแหนง่ผู้อ านวยการและ
หวัหนา้ฝ่าย ขนาดไมน่อ้ยกว่า 150x80x75 ซม. 
พร้อมล้ินชัก จ านวน 3 ตัว

ล าดับที่ โครงการ

ซ้ือโต๊ะท างานส าหรับเจ้าหนา้ที่ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
120x60x75 ซม. พร้อมล้ินชัก จ านวน 2 ตัว
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
 1.4. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 แท่นยืน่บรรยาย (โพเดียม) 30,000 อทุยานวีรชนค่ายฯ ส านกัปลัดฯ
สนามกฬีา อบจ.

2 พัดลมโคจร พร้อมติดต้ัง 8,400 สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ

3 9,000 โบราณสถานเตาเผา ส านกัปลัดฯ

4 8,500 สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ

5 รถเข็นเอนกประสงค์ 7,000 สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ

รวม 5  โครงการ 62,900

พัดลมชนดิติดผนงั พร้อม
ติดต้ัง

รถเข็นชนดิยกไฮโดรลิคมอืโยก

ซ้ือพัดลมโคจร พร้อมติดต้ัง เส้นผ่านศูนย์กลางไมน่อ้ย
กว่า 16 นิว้ สามารถปรับความแรงลมได้ จ านวน 3 ตัว

พัดลมชนดิติดผนงั พร้อมติดต้ัง ขนาดใบพัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไมน่อ้ยกว่า 18 นิว้ สามารถปรับความ
แรงลมได้ ส่ายซ้าย-ขวา หรือหยุดได้ จ านวน 3 ตัว

ซ้ือรถเข็นเอนกประสงค์ ชนดิ 4 ล้อ รองรับน้ าหนกัได้
ไมน่อ้ยกว่า 230 กโิลกรัม มแีผ่นยางกนัล่ืน มอืจับ
สามารถพับเกบ็ได้

ซ้ือรถเข็นชนดิยกไฮโดรลิคมอืโยก สามารถยกขอได้
น้ าหนกั ไมน่อ้ยกว่า 180 กโิลกรัม ยกสูงจากพื้นไม่
นอ้ยกว่า 80 ซม. จ านวน 1 คัน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ โครงการ

ซ้ือแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) ท าจากวัสดุอะคริลิคใส 
มคีวามหนาไมน่อ้ยกว่า 15 มลิลิเมตร ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 0.45x0.55x1.15 เมตร จ านวน 2 แท่น

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 43,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

รวม 1  โครงการ 43,000

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ
 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 30,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

รวม 1  โครงการ 30,000

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ซ้ือชุดเคร่ืองเสียเคล่ือนที่ ล าโพงพกพา จ านวน 1 
เคร่ือง

ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ 
แบบล าโพงพกพา

เสาวิทยุโพลเด็ดไดโพล 8 
สแต็ก พร้อมสายน าสัญญาณ
และอปุกรณ์ติดต้ังครบชุด

เสาวิทยุโพลเด็ดไดโพล 8 สแต็ก พร้อมสายน า
สัญญาณ ความยาวไมน่อ้ยกว่า 60 เมตร และ
อปุกรณ์ติดต้ังครบชุด จ านวน 1 ชุด

ล าดับที่ โครงการ
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2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ
 2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ซ้ือเคร่ืองขยายเสียงและอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด 109,000 สนามกฬีา อบจ. ส านักปลัดฯ

รวม 1  โครงการ 109,000

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 20,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

2 95,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

3 153,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

เคร่ืองขยายเสียงและอปุกรณ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านกังาน

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน จอแสดง
ภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้  จ านวน 9 เคร่ือง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการงบประมาณ

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กล้องเว็บแคม (Web Camera) ส าหรับการ
ประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ และการประชุม
ทางไกล จ านวน 1 เคร่ือง

กล้องเว็บแคม (Web 
Camera)

กล้องเว็บแคม (Web Camera) พร้อมอปุกรณ์การ
ประชุมทางไกล ส าหรับการประชุมผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ และการประชุมทางไกล จ านวน 1 
เคร่ือง

กล้องเว็บแคม (Web 
Camera) พร้อมอปุกรณ์
การประชุมทางไกล (Video
 Conference)
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

17,000 ห้องนายกฯ ส านักงานเลขานุการฯ

34,000 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที

4 22,000 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที

5 90,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

6 16,000 ห้องนายกฯ ส านักงานเลขานุการฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่
 2 จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 3 
เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ 
ส าหรับงานส านกังาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

งบประมาณล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ ส าหรับงานส านกังาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

สถานที่ด าเนินการ

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน จอแสดง
ภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้  จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่
 1 จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 
เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านกังาน

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน จอแสดง
ภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้  จ านวน 1 เคร่ือง
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

7 22,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

44,000 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที

8 10,000 ห้องนายกฯ ส านักงานเลขานุการฯ

9 27,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

27,000 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที

10 26,700 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

8,900 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที

11 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ 21,500 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 
แบบที่ 1 จ านวน 3 เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ 
จ านวน 5 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า ชนดิ Network แบบ
ที่ 1

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนดิ Network 
แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนดิ Network 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
สี ชนดิ Network แบบที่ 2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ 
ส าหรับงานประมวลผล

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ 
ส าหรับงานประมวลผล

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
สี ชนดิ Network แบบที่ 1

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนดิ Network 
แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

12 30,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

2,500 ห้องนายกฯ ส านักงานเลขานุการฯ

7,500 ส านักงาน อบจ. กองการเจา้หน้าที

15,000 ส านักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ 22,000 ส านักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

14 132,000 ส านักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

15 46,000 ส านักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

16 85,000 ส านักงาน อบจ. กองคลัง

17 17,800 ส านักงาน อบจ. กองคลัง

รวม 17  โครงการ 991,900

พ.ศ. 2565

ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 6 
เคร่ือง

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2564

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านกังาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA

ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 12 
เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน จอภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 5 เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า ชนดิ Network แบบ
ที่ 1

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 
แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน จอภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้ จ านวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ านวน 3 เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านกังาน
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 90,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง

2 22,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,500 ส านักงาน อบจ. กองช่าง

4 7,500 ส านักงาน อบจ. กองช่าง

รวม 4  โครงการ 127,000

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.3 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 51,000 ส านักงาน อบจ. กองสาธารณสุข

2 4,300 ส านักงาน อบจ. กองสาธารณสุข

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้) จ านวน 3 
เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จ านวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ 
ส าหรับประมวลผล

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 AV

พ.ศ. 2564

ซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้) จ านวน 3 เคร่ือง

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

ล าดับที่ โครงการ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565
หน่วยงานรับผิดชอบหลักงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.3 แผนงานสาธารณสุข

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 8,900 ส านักงาน อบจ. กองสาธารณสุข

4 เคร่ืองส ารองไฟ 7,500 ส านักงาน อบจ. กองสาธารณสุข

รวม 4  โครงการ 68,700

4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
 4.1 แผนงานเคหะชุมชน

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ถังควบคุมแรงดันน้ า 18,500 ส านกัปลัดฯ

พ.ศ. 2564

ซ้ือถังควบคุมแรงดันน้ า ความจุไมน่อ้ยกว่า 30 ลิตร 
ทนความร้อนได้ไมน่อ้ยกว่า 80 องศาเซลเซียส 
แรงดันลมสูงสุด 10 บาร์

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขาวด า

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ 
Network จ านวน 1 เคร่ือง

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA (480 watts) 
จ านวน 3 เคร่ือง

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2565

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการล าดับที่
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4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
 4.1 แผนงานเคหะชุมชน

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

2 38,000 ส านกัปลัดฯ

3 เล่ือยโซ่ยนต์ 8,000 ส านกัปลัดฯ

รวม 3  โครงการ 64,500

4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
 4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองผสมอาหารสัตว/์ปุย๋ 50,000 ส านกังาน อบจ. ส านกัปลัดฯ

2 เคร่ืองย่อยใบไม้ 65,000 ส านกังาน อบจ. ส านกัปลัดฯ

รวม 2  โครงการ 115,000

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ล าดับที่

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2565
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตว์/ปุย๋ ใช้ส าหรับใช้ในการ
ด าเนนิโครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพการ
ท าปุย๋หมกัจากเศษวัสดุอนิทรีย์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
130x160x150 ซม. จ านวน 1 ตัว

ซ้ือเคร่ือย่อยใบไม ้ส าหรับใช้ในการด าเนนิโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพการท าปุย๋หมกัจาก
เศษวัสดุอนิทรีย์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
0.60x0.65x1.25 เมตร จ านวน 1 ตัว

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564

ซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์โซ่ไมน่อ้ยกว่า 11.5 นิว้ 
เคร่ืองยนต์ไมน่อ้ยกว่า 0.8 แรงมา้ ความจุถังน้ ามนัไม่
นอ้ยกว่า 0.25 ลิตร ความจุถังน้ ามนัโซ่ไมน่อ้ยกว่า 
0.15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ

พ.ศ. 2564

ซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ าส าหรับสระว่ายน้ า ขนาดมอเตอร์ไม่
นอ้ยกว่า 3 แรงมา้ ท่อน้ าเข้า-ออก ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
1.8 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง

งบประมาณ

เคร่ืองปัม๊น้ าส าหรับสระว่ายน้ า สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ

พ.ศ. 2565
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5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ตู้เยน็ ซ้ือตู้เยน็ ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง 8,500 ห้องรับรอง ส านักงานเลขานุการฯ
สมาชิกสภาฯ

2 บันไดอลูมิเนียม 2,500 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

รวม 2  โครงการ 11,000

5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 10,000 ส านักปลัดฯ

รวม 1  โครงการ 10,000

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ

ซ้ือหวัดูดตะกอน ชนดิสแตนเลส พร้อมสายดูดตะกอน
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่อ้ยกว่า 1.5 นิว้ สายดูด
ตะกอนยาวไมน่อ้ยกว่า 10 เมตร จ านวน 1 ตัว

หวัดูดตะกอน ชนดิสแตนเลส
 พร้อมสายดูดตะกอน

สถานที่ด าเนินการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

ซ้ือบันไดอลูมิเนียม ทรงเอ ความสูงไม่ต่ ากว่า 2.5 
เมตร หรือ 8 ขั้น จ านวน 1 ตัว
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5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 52,000 สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ

2 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 18,900 สนามกฬีา อบจ. ส านกัปลัดฯ

3 เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 13,900 อทุยานแมล่าฯ ส านกัปลัดฯ

รวม 3  โครงการ 84,800

5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
 5.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 57,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง

รวม 1  โครงการ 57,000

ล าดับที่

ซ็อเคร่ืองดูดตะกอนเคล่ือนที่ พร้อมสายดูดตะกอน มี
ขนาดปัม๊น้ าขนาดไมน่อ้ยกว่า 2 แรงมา้ จ านวน 1 ชุด

ซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไมช้นดิใช้เคร่ืองยนต์ แบบมอืถือ 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองดูดตะกอนเคล่ือนที่ 
พร้อมสายดูดตะกอน

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่อ้ย
กว่า 1.4 แรงมา้ ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า 30
 ซีซี พร้อมใบมดี จ านวน 6 เคร่ือง

หน่วยงานรับผิดชอบหลักงบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็นชนดิสูบนอน เคร่ืองยนต์ไม่
นอ้ยกว่า 3.5 แรงมา้ รัศมตัีดหญ้าไมน่อ้ยกว่า 18 นิว้
 จ านวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ โครงการ
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6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน
 6.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ือเจีย/ตัด แบบมอืถือ 6,300 ส านักงาน อบจ. กองช่าง

2 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 5,000 ส านักงาน อบจ. กองช่าง

รวม 2  โครงการ 11,300

7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 สว่านไฟฟ้า แบบไร้สาย 7,500 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

รวม 1  โครงการ 7,500

ล าดับที่ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

ซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 14 นิว้ 
ก าลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ ขนาดใบตัด ไมน่อ้ยกว่า 
355 มม. ความเร็วรอบตัวไมน่อ้ยกว่า 3,800 รอบ
ต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมอืถือ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 7 นิว้ 
จ านวน 1 ตัว

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซ้ือสกรูสว่านไขควงไร้สาย พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 
1 เคร่ือง
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7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
 7.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ถังบรรจุยาง 941,600 ส านกังาน อบจ. กองช่าง

รวม 1  โครงการ 941,600

7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เคร่ืองอดัลม (ปัม๊ลม) 20,000 ส านกัปลัดฯ

รวม 1  โครงการ 20,000

8. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
 8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 เรือ พร้อมเคร่ืองยนต์ 97,000 อทุยานแมล่าฯ ส านกัปลัดฯ

รวม 1  โครงการ 97,000

พ.ศ. 2565

ซ้ือเคร่ืองอดัลม (ปัม๊ลม) ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1 แรงมา้ 
ความจุถังเกบ็ลมไมน่อ้ยกว่า 90 ลิตร แรงดันลมไม่
นอ้ยกว่า 7 บาร์ มอีตัรากรผลิตลมไมน่อ้ยกว่า 200 
ลิตร/นาที

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

ซ้ือถังบรรจุยาง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 15,000 ลิตร 
ตัวถังเปน็รูปกระบอกวาง แนวนอน ท าด้วยเหล็กแผ่น
หนาไมน่อ้ยกว่า 6.00 มม. จ านวน 1 ถัง

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

ซ้ือเรือพร้อมเคร่ืองยนต์ ขนาด 10 ฟุต เคร่ืองยนต์ไม่
นอ้ยกว่า 9 แรงมา้

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564
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8. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
 8.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 รถจกัรยาน 105,000 ส านักปลัดฯ

2 250,000 สนามกฬีา อบจ. ส านักปลัดฯ

รวม 2  โครงการ 355,000

9. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ
 9.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 กล้องระดับแบบดิจิตอล 85,000 ส านกังาน อบจ. กองช่าง

2 ไมส้ต๊าฟอลูมเินยีมแบบชัก 8,000 ส านกังาน อบจ. กองช่าง

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ซ้ือรถจกัรยาน ขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า 24 นิว้ มี
ตะกร้าหน้าและเบาะท้าย ขาต้ังคู่พร้อมที่พักเท้า
แบบพับได้ จ านวน 30 คัน

สถานที่ อบจ.
สิงห์บุรีดูแล

ซ้ือรถโรยทรายแบบนัง่ขบั พร้อมบดสนาม ขนาด
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 8 แรงม้า ความจทุรายไม่
น้อยกว่า 380 กโิลกรัม หน้ากว้างในการโรยทราย
ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 
1.80x1.10x1.05 เมตร จ านวน 1 คัน

รถโรยทรายแบบนัง่ขบั 
พร้อมบดสนาม

ซ้ือไมส้ต๊าฟอลูมเินยีมแบบชัก ขนาดยาว 5 เมตร มี
ขีดแบง่แบบหวัต้ัง เปน็รูปตัว E จ านวน 2 ชุด

ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

ซ้ือกล้องระดับแบบดิจิตอล ก าลังขยาย 32 เท่า เปน็
กล้องระดับแบบอเิล็กทรอนกิส์ ใช้ในการท างานระดับ
งานส ารวจเพื่อการกอ่สร้างและสามารถวัดระยะทางได้
 จ านวน 1 ตัว

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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9. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ
 9.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 ล้อวัดระยะทาง 13,000 ส านกังาน อบจ. กองช่าง

รวม 3  โครงการ 106,000

10. 	ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
 10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 8,900 ห้องรับรอง ส านักงานเลขานุการฯ
สมาชิกสภาฯ

2 13,400 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

3 55,000 ส านักงาน อบจ. ส านักปลัดฯ

รวม 3  โครงการ 77,300

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซ้ือล้อวัดระยะทาง โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุ
พลาสติกแข็ง ขอบวงหุม้ด้วยยางมเีส้นรอบวง 1 เมตร
 จ านวน 2 ชุด

พ.ศ. 2564
ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

โทรทัศน์แอลอดีี (LED TV)
 แบบ smart tv

ซ้ือโทรทัศน์แอลอดีี (LED TV) แบบ smart tv 
ขนาด 32 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง

ซ้ือโทรทัศน์แอลอดีี แบบ smart tv พร้อมขาต้ัง 
ขนาด 70 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง

โทรทัศน์แอลอดีี (LED TV)
 แบบ smart tv

โทรทัศน์แอลอดีี (LED TV)
 แบบ smart tv

ซ้ือโทรทัศน์แอลอดีี (LED TV) แบบ smart tv 
ขนาด 40 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง
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