แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
โทร. ๐-๓๖๕๒-๓๒๕๘
http:www.singburipao.go.th

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑

บทนำ
 บทนำ
 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒

๑
๑
๒
๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ผด.01
 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ผด.02
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ผด.02/1

๓-4
5-27
28-47

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ส่วนที่ ๑
๑.๑ บทนำ
แผนการดำเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี เป็ น แผนที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
รายละเอียด
ของแผนงาน / โครงการพัฒนา /งบประมาณ / ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ที่ดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ของ
จั งหวั ดสิ งห์ บุ รี โดยพิ จารณาจั ด ทำตามขั้ นตอนที่ กำหนดไว้ ในระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๖247 ลงวัน ที่ 3 พฤศจิ กายน ๒๕60 เรื่อ งแนวทางการ
ดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหาร
ส่ ว นจั งหวัดสิ งห์ บุ รี ฉบั บนี้ ได้ ดำเนิ นการรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิ จกรรมการพั ฒ นาที่ จะดำเนิ นการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 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
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้ง
แผนงานโครงการ และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นๆ 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 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
(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
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ผด.02/1

ผด. 01
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด
งบประมาณทัง้ หมด

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.1 แผนงาน การศึกษา
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
1.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
1.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6
10
3
7

6.52
10.87
3.26
7.61

4,206,700
8,829,520
4,750,000
3,900,000

4.39
9.21
4.96
4.07

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ,สานักงานเลขาฯ,

1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.6 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
รวม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
2.1 แผนงาน การเกษตร
รวม

14
3

15.22
3.26

21,702,100
1,300,000

22.64
1.36

43

46.74

44,688,320

46.63

1

1.09

50,000

0.05

1

1.09

50,000

0.05

16.30

7,165,000

7.47

16.30

7,165,000

7.47

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวติ
3.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
15
รวม

15

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ,กองช่าง

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ,กองการศึกษาฯ

-๓-

กองยุทธศาสตร์ฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้ หมด
งบประมาณทัง้ หมด

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
4.2 แผนงาน การเกษตร
รวม
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

รวม
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป

1.09

300,000

0.31

1

1.09

300,000

0.31

17

18.47

34,585,000

36.08

17

18.47

34,585,000

36.08

1
1
2
1

1.09
1.09
2.17
1.09

150,000
40,000
1,225,000
200,000

0.16
0.04
1.28
0.21

5

5.44

1,615,000

1.69

7

7.61

900,000

0.94

สานักปลัดฯ

กองช่าง

กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุข

กองคลัง,สานักปลัดฯ,กองการ
เจ้าหน้าที,่ กองยุทธศาสตร์ฯ

7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
7.3 แผนงาน งบกลาง

2
1

2.17
1.09

6,500,000
50,000

6.78
0.05

รวม

10

10.87

7,450,000

7.77

รวมทัง้ สิ้น

92

100

95,853,320

100

กองช่าง
สานักปลัดฯ
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงาน การเกษตร
6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
6.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงาน การศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและจัดหา ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่
สื่อการเรียนการสอนให้กบั สถานศึกษา เกีย่ วข้องจัดกิจกรรมการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาทาง
ในเขตจังหวัดสิงห์บรุ ี
วิชาการ และอื่นๆให้กบั นักเรียนในเขตจังหวัดสิงห์บรุ ี

2

จ้างบุคลากรเสริมสร้างการเรียนการสอน อุดหนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษาในเขตจังหวัด
ของสถานศึกษาในเขตจังหวัดสิงห์บรุ ี สิงห์บรุ ีเพื่อจ้างบุคลากรเสริมสร้างการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา

1,512,000

1.โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษาฯ
เมืองสิงห์บรุ ี
2.โรงเรียนอนุบาล
อินทร์บรุ ี (วัดโพธิศ์ รี)
3.โรงเรียนอนุบาล
บางระจัน
4.โรงเรียนอนุบาล
ค่ายบางระจัน
5.โรงเรียนอนุบาล
พรหมบุรี (วัดกุฎที อง)
6.โรงเรียนวัดถอนสมอ
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1

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
1,000,000 พื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี กองการศึกษาฯ

1.1 แผนงาน การศึกษา
ลาดับ
ที่
3

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
304,700
1.โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษาฯ

อุดหนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษาในเขตจังหวัด
สิงห์บรุ ีเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการระดับปฐมวัยในสถานศึกษา

4

พัฒนาห้องกิจกรรมระดับปฐมวัย

อุดหนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษาในเขตจังหวัด
สิงห์บรุ ีเพื่อพัฒนาห้องกิจกรรมระดับปฐมวัยใน
สถานศึกษา

140,000

5

ค่ายเยาวชน

ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับหน่วยงาน หรือ องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

250,000

เมืองสิงห์บรุ ี
2.โรงเรียนอนุบาล
อินทร์บรุ ี (วัดโพธิศ์ รี)
3.โรงเรียนอนุบาล
บางระจัน
4.โรงเรียนอนุบาล
ค่ายบางระจัน
5.โรงเรียนอนุบาล
พรหมบุรี (วัดกุฎที อง)
6.โรงเรียนวัดถอนสมอ
1.โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษาฯ
เมืองสิงห์บรุ ี
2.โรงเรียนอนุบาล
อินทร์บรุ ี (วัดโพธิศ์ รี)
3.โรงเรียนอนุบาล
บางระจัน
พื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี กองการศึกษาฯ

6

จัดงานวันเด็ก

ดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงาน หรือ องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็ก

1,000,000

พื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี กองการศึกษาฯ

รวม

6 โครงการ

4,206,700

-6-

ส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ

1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

1

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนาอาสา
ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
สมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) (อสม.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน
จังหวัดสิงห์บรุ ี
ท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดฝึกอบรม
สัมมนา จัดศึกษาดูงาน ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

จัดซื้อและสนับสนุนการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
จังหวัดสิงห์บรุ ี

จัดซื้อทรายเคมีกาจัดลูกน้า น้ายาพ่นหมอกควัน น้ายา
เคมีตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3

ตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ตดิ ยา
เสพติด

ดาเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ตดิ ยา
เสพติดในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด เช่น หมู่บา้ น ชุมชน
สถานศึกษา และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี

4

5

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
2,000,000 พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี
กองสาธารณสุข

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองสาธารณสุข

300,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองสาธารณสุข

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กร ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉุกเฉิน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบรมบุคลากรตามมาตรฐานการแพทย์ การตรวจ
สอบสภาพรถเพื่อรอวรับการมาตรฐานและการขึ้น
ทะเบียน การอบรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
หน่วยงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

500,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองสาธารณสุข

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นจังหวัดสิงห์บรุ ี

100,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองสาธารณสุข
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4,000,000

ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน
และภาคเอกชน ดาเนินการฝึกอบรม หรือกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กบั กลุ่มเด็ก เยาวชน วัยเจริญพันธุ์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

6

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7

วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงห์บรุ ี ดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน กิจกรรม
รณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติดในหมู่บา้ น ชุมชน สถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี

8

ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโรค
ระบาด โรคอุบตั ใิ หม่ โรคอุบตั ซิ ้า

ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือ องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
ของโรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ้า ฯลฯ ในจังหวัดสิงห์บรุ ี

9

ขับเคลื่อนการดาเนินงาน TO BE
NUMBER ONE

อุดหนุนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี
ในโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน TO BE
NUMBER ONE รายละเอียดตามโครงการที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ีกาหนด

329,520

อุดหนุนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี ตาม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี
ในโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บรุ ี รายละเอียดตามโครงการ
ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ีกาหนด

370,000

รวม

10 โครงการ

30,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองสาธารณสุข

1,000,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองสาธารณสุข

-8-

10 เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ตดิ เชื้อ
เอชไอวีในโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บรุ ี

ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน
และภาคประชาชน หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจัดกิจกรรม
รณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด การจัดประชุมการจัดอบรมสัมมนา
การให้ความรู้ ฝึกอาชีพแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชนทั่วไป การดาเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี และอื่นๆ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
200,000
พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี
กองสาธารณสุข

สานักงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

จังหวัดสิงห์บรุ ี

สานักงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

จังหวัดสิงห์บรุ ี

8,829,520

1.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
1,000,000 พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี
สานักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสิงห์บรุ ี

ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือ องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการกาหนด

2

อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พกิ ารและผู้ดอ้ ย
โอกาส

ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับหน่วยงานอื่นดาเนินการ
จัดซื้อเครื่องอุปโภค หรือ ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์
จากภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ ภารกิจถ่ายโอน
ในภาพรวมทั้งจังหวัด

3,500,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัด

3

พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ
คนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
จังหวัดสิงห์บรุ ี

จัดอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพของคนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาสจังหวัด
สิงห์บรุ ีในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้

250,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัด

รวม

3 โครงการ
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1

4,750,000

1.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ
เช่น บริการตัดผม บริการตรวจสุขภาพบริการซ่อมแซมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่จาเป็น

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
400,000
จังหวัดสิงห์บรุ ี
สานักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบปะ
เยี่ยมเยียนประชาชน อบจ.เคลื่อนที่
สิงห์บรุ ีคนดีเมืองน่าอยู่

2

บูรณาการระหว่างอบจ.สิงห์บรุ ี ร่วมกับ จัดโครงการบูรณาการระหว่าง อบจ.สิงห์บรุ ี ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการ
หน่วยงานภาครัฐ ภคเอกชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของประชาชน ยึดหลักการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน
ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผิดชอบ

250,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักงาน
หรือหน่วยงาน
เลขาฯ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
กาหนด

3

พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ
ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บรุ ี

การจัดตั้งศูนย์ ฒ แข็งแรง เพื่อผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บรุ ี
เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หรือ จัดกิจกรรม
นันทนาการ สร้างสุขให้กบั ผู้สูงอายุ

500,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

4

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั
เพื่อรองรับการฟื้นตัวเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ดาเนินการภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั
เพื่อรองรับการฟื้นตัวเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
เศรษฐกิจอัฉริยะ การบริหารภาครัฐอัฉริยะ การดารงชีวิตอัฉริยะ

2,000,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองยุทธศาสตร์ฯ

5

พัฒนาศักยภาพภูมปิ ญ
ั ญาผู้สูงวัย
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพภูมปิ ญ
ั ญา
เพื่อเป็นผู้นาในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สงู วัยเพื่อเป็นผู้นาในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บรุ ี)
อบจ.สิงห์บรุ ี)
สร้างเครือข่ายคลังปัญญา พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถนาความรู้ประสบการณ์ไป
พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยการจัดกิจกรรม
การอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น

200,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
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1

1.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

6

ส่งเสริม และพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการมี ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
ส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหาร ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การ
ส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี

50,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักงาน
กาหนด
เลขาฯ

7

อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
จัดอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน การพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาดูงาน รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

500,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักงาน
หรือหน่วยงาน
เลขาฯ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
กาหนด

รวม

7 โครงการ

3,900,000
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1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

1

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านห้องปฐม
พยาบาล

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั งิ านห้องปฐมพยาบาลสนาม
กีฬา อบจ.สิงห์บรุ ี เพื่อบริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน
โลหิต วัดส่วนสูง ชั่งน้าหนัก ตลอดจนการให้คาแนะนา
ปรึกษาเรื่องสุขภาพแก่ผู้ที่มาออกกาลังกาย

2

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม บารุง พัฒนาปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมสนามกีฬา
รักษาสนามกีฬา อบจ.สิงห์บรุ ี และสิ่ง อบจ.สิงห์บรุ ี แบบครบวงจรเพื่อรองรับการแข่งขัน
ก่อสร้างภายในบริเวณสนามกีฬา
กีฬาในระดับต่างๆ
อบจ.สิงห์บรุ ี

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
92,100

สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

900,000

สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร
อเนกประสงค์สนามกีฬา อบจ.สิงห์บรุ ี

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี
กาหนด

1,900,000

สนามกีฬา อบจ.
สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

4

แข่งขันตะกร้อลอดห่วง อบจ.สิงห์บรุ ี

ส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้ความสาคัญ
กับการออกกาลังกาย

100,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด

5

แข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สิงห์บรุ ี คัพ

ส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้ความสาคัญ
กับการออกกาลังกาย เพื่อห่างไกลยาเสพติด

100,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด

6

แข่งขันเปตอง อบจ.สิงห์บรุ ี คัพ

ส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้ความสาคัญ
กับการออกกาลังกาย

100,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด

7

แข่งขันฟุตซอล อบจ.สิงห์บรุ ี คัพ
ต่อต้านยาเสพติด

ดาเนินการส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้
ความสาคัญกับการออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพติด

100,000

สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

8

แข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บรุ ีคพั ดาเนินการส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ต่อต้านยาเสพติด
ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้
ความสาคัญกับการออกกาลังกาย และห่างไกลจาก
ยาเสพติด

400,000

สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
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3

1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่
9

โครงการ
ฝึกสอนกีฬาเทวันโด และศิลปะ
ป้องกันตัว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
30,000

สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

10 ฝึกสอนว่ายน้าขั้นพื้นฐาน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้าขั้นพื้นฐานให้กบั
เด็กยุวชน/เยาวชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และว่ายน้าขั้นพื้นฐานได้

50,000

สระว่ายน้า
อบจ. สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

11 ส่งเสริมการออกกาลังกาย

ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน อบจ.สิงห์บรุ ี เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้หนั มาออกกาลังกาย มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เช่น การเต้นแอโรบิค
ไทเก๊ก ลีลาศ เป็นต้น

30,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด

12 อบจ.สิงห์บรุ ี เดินวิง่ -มินมิ าราธอน
เพื่อสุขภาพ

ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปสนใจในการออกกาลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสิงห์บรุ ี

300,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด
(อบจ.สิงห์บรุ ี
ร่วมกับสมาคม
กีฬาฯ)

13 แข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา อบจ.
สิงห์บรุ ี

ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปสนใจในการออกกาลังกาย มีสุขภาพ
แข็งแรง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสิงห์บรุ ี

250,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด
(อบจ.สิงห์บรุ ี
ร่วมกับชมรม
จักรยานฯ)
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาเทควันโดพื้นฐาน
ให้กบั เด็ก ยุวชน/เยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง

1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ

14 แข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บรุ ี
ถิ่นวีรชนแชมป์เปี้ยนชิพ

รวม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป สนใจออกกาลังกาย มีสุขภาพร่างกาย
มีพลานามัยสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บรุ ี

14 โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
250,000

สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
(อบจ.สิงห์บรุ ี
ร่วมกับชมรม
เทควันโด
จ.สิงห์บรุ ี)

21,702,100

1.6 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1

รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรม
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการฝึกอบรม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การป้องกัน และลด
อุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ การให้การสนับสนุน
การดาเนินการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อาสาสมัคร
หน่วยกู้ภยั และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

200,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

2

ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

เพื่อลดอุบตั เิ หตุ ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบตั เิ หตุทาง
ถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม
เช่น การรณรงค์สร้างจิตสานึก การสนับสนุนจุดตรวจ
จุดสกัดเพื่อป้องกัน และลดอุบตั เิ หตุ และอื่นๆ

100,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
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ลาดับ
ที่

1.6 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่
3

รวม

โครงการ
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ กาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน

3 โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
1,000,000

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัด

1,300,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตการเกษตร
2.1 แผนงาน การเกษตร

1

รวม

โครงการ
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลาน้ากับชีวิต
บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชนของ
อบจ.สิงห์บรุ ี

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
พัฒนาลาน้าในพื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ีดว้ ยการกาจัดวัชพืช
ขุดลอกคูคลอง และพัฒนาอาชีพให้กบั ชุมชนริมลาน้า
โดยจิตอาสาภาคประชาชน เอกชน ส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
50,000

50,000

พื้นที่ลาน้าของ
จังหวัดสิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
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ลาดับ
ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชวี ิต
3.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

ดาเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอนั เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

1,500,000

2

จัดงานสดุดวี ีรชนค่ายบางระจัน

ดาเนินการจัดงานบวงสรวงสดุดวี ีรชนค่ายบางระจัน
เช่น งานแสดง แสง สี เสียง ค่าจ้างเหมาดนตรี
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ผ้าประดับเวที
และอื่นๆ ที่จาเป็น

3

วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

4

5

จังหวัดสิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

800,000

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

กองการศึกษาฯ

ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จัดงานวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
รวมทั้งรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดสิงห์บรุ ี
และใกล้เคียงได้ตระหนักถึงความสาคัญ และเห็นคุณค่า
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

400,000

ศาลากลางจังหวัด
หลังเดิม ร.ศ.130

กองการศึกษาฯ

สืบสานประเพณีลอยกระทง

ดาเนินการร่วมกับ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สิงห์บุรี หรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการจัดกิจกรรม
สืบสานประเพณีลอยกระทง

50,000

สถานที่ที่อยู่ในความ กองการศึกษาฯ
ดูแลของ อบจ.สิงห์บรุ ี

ส่งเสริมอาชีพเจ้าบ้านอาสาพาเที่ยว

ค่าตอบแทนยุวอาสาสมัครเจ้าบ้านอาสาพาเที่ยว
ประจาสถานที่ทอ่ งเที่ยว โดยร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรุ ี เป็นการสร้างรายได้
ให้แก่เด็กนักเรียนในช่วงวันหยุด

55,000

อุทยานวีรชนค่าย
สานักปลัดฯ
บางระจัน และโบราณ
สถานเตาเผาแม่น้าน้อย
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1

3.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่
6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี
กาหนด

สานักปลัดฯ

7 อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บรุ ี เป็นการสร้างรายได้ให้กบั
800,000
ประชาชนของจังหวัดสิงห์บรุ ี ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเกิดความรัก
เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี
กาหนด

สานักปลัดฯ

8

แข่งขันกีฬาถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ
มาราธอน สิงห์บรุ ีคนดีมอื งน่าอยู่

ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปสนใจการออกกาลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บรุ ี

500,000

9

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน
ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บรุ ี

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บรุ ี สร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน ตลอดจนส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2,000,000

ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ดา้ นประวัตศิ าสตร์
สถานที่ทอ่ งเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กบั เยาวชน

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด
(อบจ.สิงห์บรุ ี
ร่วมกับสมาคม
กีฬาฯ)
ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี
กาหนด

สานักปลัดฯ

10 ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บรุ ีให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
จังหวัดสิงห์บรุ ีเพิ่มมากขึ้น โดยดาเนินกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย
สถานที่ทอ่ งเที่ยวและสถานที่อื่นๆของจังหวัดสิงห์บรุ ี

80,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด

11 ปั่นเปิดเมืองวีรชนสิงห์บรุ ี
คนดีเมืองน่าอยู่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ได้หนั มาออกกาลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง
และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บรุ ี

500,000

ตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ
กาหนด
ร่วมกับชมรม
จักรยานฯ)
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100,000

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบ้าน
อาสาพาเที่ยว

3.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
50,000

วัดสว่างอารมณ์

กองการศึกษาฯ

13 สืนสานงานประเพณีมว่ นซื่นหมู่เฮาไทย- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลทองเอนจัดงานสืบสาน
ลาวแง้ว ทองเอน
ประเพณีมว่ นซื่นหมู่เฮาไทย-ลาวแง้ว ทองเอน

80,000

วัดดงยาง

กองการศึกษาฯ

14 ตามรอยเสด็จประพาสต้น
พระปิยมหาราช

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลหัวป่าจัดงานตามรอย
เสด็จประพาสต้นพระปิยมหาราช

50,000

วัดพรหมเทพาวาส

กองการศึกษาฯ

15 สัปดาห์สร้างจิตสานึกราลึกถึงวีรชน

อุดหนุนสภาว้ฒนธรรมอาเภอค่ายบางระจัน จัดงาน
สัปดาห์สร้างจิตสานึกราลึกถึงวีรชนชาวบ้านบางระจัน

200,000

พื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี กองการศึกษาฯ

12 จัดงานประเพณีไหว้ครูครอบครู
หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บรุ ีจัดงานประเพณี
ไหว้ครูครอบครูหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์
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ชาวบ้านบางระจัน

รวม

15 โครงการ

7,165,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4.2 แผนงาน การเกษตร
ลาดับ
ที่
1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้หารส่งเสริมอาชีพการ ส่งเสริมอาชีพการทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอนิ ทรีย์
ทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุอนิ ทรีย์ วัสดุ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เหลือใช้ทางการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี
1 โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
300,000

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

300,000

ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1

หลังฝนถนนเรียบ

ดาเนินการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ รวมทั้งปรับปรุง
คู คลอง แหล่งน้าต่างๆ ในเขตจังหวัดสิงห์บรุ ี

1,500,000

พื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี กองช่าง

2

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.บางมัญ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข 32 - หมู่ที่ 3
ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บรุ ี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

4,800,000

ม.3 ต.บางมัญ
อ.เมืองสิงห์บรุ ี

กองช่าง

3

ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง
ห้วยสลอด หมู่ที่ 4 ต.บางกระบือ

ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองห้วยสลอด แยกถนน
สห 4020 - หมู่ที่ 4 ต.บางกระบือ องเมืองสิงห์บรุ ี
กว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

คันคลองห้วยสลอด
หมู่ 4 ต.บางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี

กองช่าง

680,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และการบริการสาธารณะ
5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 6 ต.สิงห์
อ.บางระจัน สายจอมบุญลือ (สายโรงเลื่อย) กว้าง
4 เมตร ยาว 750 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

2,800,000

หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 6 กองช่าง
ต.สิงห์ อ.บางระจัน
สายจอมบุญลือ

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากหน้า

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จากหน้าวัดห้วยเจริญสุข
ถึงลานปูน ต.พักทัน อ.บางระจัน กว้าง 4 เมตร
ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

2,500,000

ม.2 จากหน้าวัด
ห้วยเจริญสุข
ต.พักทัน
อ.บางระจัน

กองช่าง

6 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต หมู่ 6
บ้านกระทุ่มโพรง เชื่อมต่อ หมู่ 4 ต.พระงาม
อ.พรหมบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

2,476,000

ม.6 เชื่อม ม.4
ต.พระงาม
อ.พรหมบุรี

กองช่าง

1,500,000

ม.3 ต.พรหบุรี
อ.พรหมบุรี

กองช่าง

2,031,000

ถนนกลางหมู่บา้ น กองช่าง
ม.1-4 ต.วิหารขาว
อ.ท่าช้าง

หมู่ 6 ต.สิงห์ สายจอมบุญลือ
(สายโรงเลื่อย)

วัดห้วยเจริญสุข ถึงลานปูน ต.พักทัน

หมูที่ 6 ต.พระงาม

7

ก่อสร้างถนน คสล. ลาน้าโจน (เขตสาย ก่อสร้างถนน คสล. ลาน้าโจน (เขตสายเอเชียคลองบางชัน) หมู่ที่ 3 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี
เอเชีย-คลองบางชัน) หมู่ที่ 3
กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร
ต.พรหมบุรี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

8 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยปูผิวแอสฟัลท์ ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตถนน
ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล. สาย
กลางหมู่บา้ น หมู่ที่ 1-4 ต.วิหารขาว

กลางหมู่บา้ น หมู่.1 - หมู่ 4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.04 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด
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4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อม

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่
9

โครงการ
ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตเลียบคลองชลประทานสี่ซ้ายจากเดิม เชื่อมต่อถึงถนน
สายเอเชีย หมู่ 1 ต.งิ้วราย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตเลียบคลองชลประทานสี่ซ้าย หมู่ 1
ต.งิ้วราย เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 32
ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.อินทร์บรุ ี ก่อสร้างถนน คสล. บนคันคลองชลประทาน หมู่ 5
ต.อินทร์บรุ ี บ้านดอนแสงจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ประศุก
อ.อินทร์บรุ ี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

4,149,000

ม.1 ต.งิ้วราย
อ.อินทร์บรุ ี

กองช่าง

3,751,000

ม.5 ต.อินทร์บรุ ี
อ.อินทร์บรุ ี

กองช่าง

498,000

ม.1 ต.ชีน้าร้าย
อ.อินทร์บรุ ี

กองช่าง

12 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต
หมู่ที่ 5 ต.โพทะเล

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต สายหมู่ 5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
กว้าง 4 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.04 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

1,155,000

ม.5 ต.โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายบุญเกิด รอดชาวนา ถึงบ้าน
นางประทุม หมู่ที่ 1 ต.บางระจัน

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน กว้าง 4 เมตร ยาว 725 เมตร หนา
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี
กาหนด

1,848,000

ม.1 ต.บางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน

กองช่าง
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11 ซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเส้น ซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล. จากเส้นทางหลวง
หนองโสนสายกลาง หมู่ที่ 1
หมายเลข 32 เชื่อมต่อหนองโสน หมู่ 1 ต.ชีน้าร้าย
ต.ชีน้าร้าย
อ.อินทร์บรุ ี กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สิงห์บรุ ี
กาหนด

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

ก่อสร้างสะพาน คสล. ทางเข้าหนองสาหร่าย หมู่ที่ 5
ข้ามคลองชลประทาน ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บรุ ี
กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (ท.3-04)

1,200,000

ม.5 ต.บางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บรุ ี

กองช่าง

15 ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณทางเข้า
หมู่บา้ นบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ต้นโพธิ์

ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณทางเข้าหมู่บา้ นบางเสด็จ
หมู่ที่ 2 ข้ามคลองชลประทาน ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ
กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (ท.3-04)

1,200,000

ม.2 ต.ต้นโพธิ์
อ.เมืองสิงห์บรุ ี

กองช่าง

16 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทานสามซ้าย บริเวณซอยเย็นจิตร
แทนสะพานเดิมที่ชารุด หมู่ที่ 8
ต.ทองเอน

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทานสามซ้าย
บริเวณซอยเย็นจิตร แทนสะพานเดิมที่ชารุด หมู่ที่ 8
ต.ทองเอน อ.อนทร์บรุ ี กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น (ท.3-04)

1,097,000

ม.8 ต.ทองเอน
อ.อินทร์บรุ ี

กองช่าง

17 ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่ที่ 5
ต.คอทราย เชื่อมต่อ ต.บ้านจ่า

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5
ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.บ้านจ่า
อ.บางระจัน กว้าง 9 เมตร ยาว 8 เมตร รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท

1,400,000

ม.5 ต.คอทราย
อ.ค่ายบางระจัน

กองช่าง

รวม

17 โครงการ

34,585,000
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14 ก่อสร้างสะพาน คสล. ทางเข้าหนอง
สาหร่าย หมู่ที่ 5 ต.บางกระบือ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงาน การเกษตร
ลาดับ
ที่
1

รวม

โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ลาแม่ลา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ลาแม่ลา รายละเอียดตามที่ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

1 โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
150,000

ลาแม่ลา

กองช่าง

150,000
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6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
1

รวม

โครงการ
อนุรักษ์พฒ
ั นาพันธุกรรมพืชและสวน
สมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บรุ ี

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการอนุรักษ์พฒ
ั นาพันธุกรรมพืชและสวน
สมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บรุ ี ที่หายากใกล้สูญพันธุ์
จัดสวนสมุนไพร รวบรวมเป็นแหล่งศึกษาสมุนไพร
ท้องถิ่น รวมทั้งการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการป้องกัน
และรักษาโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
40,000

40,000

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

กองการศึกษาฯ

6.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

1

โครงการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมในจังหวัดสิงห์บรุ ี

2

ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมเชื่อม อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี ดาเนินการก่อสร้างท่อ
ต่อท่อระบายน้าเดิมถนนนายดอก
ระบายน้า คสล. พร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้าเดิม
อ.เมืองสิงห์บรุ ี
ถนนนายดอก อ.เมืองสิงห์บรุ ี

2 โครงการ

100,000

ตามที่โครงการ
กาหนด

กองช่าง

1,125,000

ถนนนายดอก
อ.เมืองสิงห์บรุ ี

กองช่าง

1,225,000
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รวม

ดาเนินการ หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บรุ ี

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

6.4 แผนงาน เคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่
1

รวม

โครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี
เช่น การจ้างกาจัดขยะอันตราย ถังขยะ การบริหาร
จัดการขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
200,000

200,000

ศุนย์กาจัดขยะ
กองสาธารณสุข
อันตราย บริเวณศูนย์
เครื่องจักรกล อบจ.
สิงห์บรุ ี

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสานึกให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการชาระภาษี/ค่าธรรมเนียมให้
แก่ทอ้ งถิ่น

ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสานึกให้
ประชาชนเห็นความสาคัญของการชาระภาษี และ
ค่าธรรมเนียมให้แก่ทอ้ งถิ่น

50,000

อบจ.สิงห์บรุ ี

2

บอกรับวารสาร

ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์
รายวัน วารสารต่างๆ หนังสือระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการ และอื่นๆ

200,000

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

3

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

ดาเนินการจัดรับรองการต้อนรับบุคคล หรือ คณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

200,000

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

4

ให้ความรู้ปลุกจิตสานึกในการป้องกัน จัดอบรมให้บคุ ลากรในสังกัดปฏิบตั ริ าชการโดยยึดหลัก
และปราบปรามการทุจริตให้กบั เครือข่าย ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต
ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต

20,000

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

5

จ้างนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน

120,000

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองการ
เจ้าหน้าที่
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ดาเนินการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
อีกทั้งยังได้ฝึกวิชาชีพ เพิ่มพูนทักษะของตนเองมากขึ้น

กองคลัง

7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

6

ทาความดีตอ่ สังคมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จัดกิจกรรมทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ โดย
จริยธรรม ให้กบั เครือข่ายภาครัฐต่อต้าน เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การ
การทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี

7

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
จัดเวทีประชาคมเพื่อการประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี

7 โครงการ

10,000

300,000

วัด,สวนสาธารณะ, สานักปลัดฯ
สาธารณะประโยชน์
ต่างๆ ในพื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

ตามที่โครงการ
กาหนด

กองยุทธศาสตร์ฯ
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รวม

ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด
จัดเวทีประชาคมเพื่อการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี โดยการจัด
อบรมสัมมนาการจัดทาและประสานแผนฯ จัดเวที
ประชาคม การร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
และการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บรุ ี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

900,000

7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1

ซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
เครื่องทุ่นแรง และเครื่องจักรกล

ซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ รถจักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนกลาง รถประจาตาแหน่ง เครื่องทุ่นแรง
เครื่องจักรกล และอื่นๆ ที่จาเป็น

2,500,000

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองช่าง

2

จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ

จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนา 120 แรงม้า
เครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ
Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง
สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ จานวน 1 คัน

4,000,000

จังหวัดสิงห์บรุ ี

กองช่าง

2 โครงการ

6,500,000
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รวม

7.3 แผนงาน งบกลาง
ลาดับ
ที่
1

รวม

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปว่ ย
ที่ยากไร้

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
ของผู้ปว่ ยที่ยากไร้ ณ สถานพยาบาลของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
50,000

50,000

จังหวัดสิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภณ
ั ฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บรุ ี
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
1

โครงการ
เก้าอีส้ านักงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซื้อเก้าอี้สานักงานมีพนักพิง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้
จานวน 5 ตัว

13,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

ซื้อเก้าอี้สานักงานมีพนักพิง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้
จานวน 5 ตัว

13,000

ห้องนายกฯ

ซื้อเก้าอี้สานักงานมีพนักพิง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้
จานวน 7 ตัว

18,200

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที่

ซื้อเก้าอี้สานักงาน มีล้อเลื่อนและพนักพิง ปรับ
ระดับได้ จานวน 4 ตัว

10,400

สานักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

ซื้อเก้าอี้สานักงาน มีพนักพิง ปรับระดับได้ จานวน
4 ตัว

10,400

สานักงาน อบจ. กองคลัง

20,000

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที่

4,000

หน้าห้องผู้บริหาร สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

สานักงานเลขานุการฯ
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2

เครื่องทาลายเอกสาร

ซื้อเครื่องทาลายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง

3

เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย

ซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย และอุปกรณ์
1 ชุด

จานวน

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4

ชั้นวางของ

ซื้อชั้นวางของโครงเหล็ก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 180
ซม. กว้าง 90 ซม. จานวน 8 ตัว

35,200

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

5

ชั้นวางทีวี

ซื้อชั้นวางทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x60 ซม
จานวน 1 ตัว

5,000

ห้องรองนายกฯ

6

ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง

ซื้อโซฟา 3 ที่นงั่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 178 ซม.
ลึก 65 ซม. พร้อมโต๊ะกลาง ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 90 ซม. ลึก 45 ซม. จานวน 1 ชุด

16,800

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

7

ชุดรับแขก

ซื้อชุดรับแขก 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดโซฟา 1ที่นงั่
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x70 ซม. จานวน 2 ตัว
ชุดโซฟา 3 ที่นงั่ ขนาดไม่น้อยกว่า 170x60x70
ซม จานวน 1 ตัว

16,900

สานักงาน อบจ. สานักงานเลขานุการฯ

8

ตู้เหล็กบานเลื่อน

ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
118.7x40.8x87.8 ซม. จานวน 6 หลัง

25,200

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

9

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
118.7x40.8x87.8 ซม. จานวน 6 หลัง

25,200

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

56,000

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที่

จานวน

สานักงานเลขานุการฯ
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10 ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด ซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิดกระจก
กระจก
8 หลัง

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 150x75x75
จานวน 5 ตัว

22,500

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

12 โต๊ะทางานพร้อมกระจก

ซื้อโต๊ะทางานพร้อมกระจก ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จานวน 3 โต๊ะ

12,000

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที่

13 โต๊ะวางทีวี

ซื้อโต๊ะวางทีวี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูง
ไม่น้อยกว่า 70 ซม. จานวน 2 ตัว

10,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

14 โต๊ะวางทีวี

ซื้อโต๊ะวางทีวี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 ซม. สูง
ไม่น้อยกว่า 90 ซม. จานวน 1 ตัว

10,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

15 โต๊ะทางานพร้อมกระจก

ซื้อโต๊ะทางานพร้อมกระจก (ตาแหน่งบริหาร)
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวน 4 โต๊ะ

24,000

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที่

16 ตู้เก็บเอกสาร

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จานวน 1 ตู้

11,000

สานักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

17 โต๊ะทางาน

ซื้อโต๊ะทางานขาเหล็ก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า
150 ซม. จานวน 2 ตัว

14,000

สานักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

18 โต๊ะทางาน สาหรับผู้บริหาร ซื้อโต๊ะทางาน สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร จานวน 1
ตัว

20,000

สานักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ
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11 โต๊ะทางาน

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

19 โต๊ะทางาน (โต๊ะเหล็ก)
พร้อมกระจก

ซื้อโต๊ะทางาน (โต๊ะเหล็ก) พร้อมกระจก ขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวน 4 โต๊ะ

32,000

สานักงาน อบจ. กองคลัง

20 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
118.8x40.8x87.7 ซม. จานวน 18 หลัง

72,000

สานักงาน อบจ. กองคลัง

รวม

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

496,800

20 โครงการ
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1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

โต๊ะทางาน

ซือ้ โต๊ะทางานขนาด 5 ฟุต จานวน 2 ตัว

14,000

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

2

เก้าอีส้ านักงาน

ซือ้ เก้าอีส้ านักงานแบบมีพนักพิงมีล้อเลือ่ นปรับระดับ
ได้ สาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จานวน 12 ตัว

36,000

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

รวม

2 โครงการ

50,000

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.3. แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

เก้าอีส้ านักงาน

ซือ้ เก้าอีส้ านักงานมีพนักพิงมีล้อเลือ่ นปรับระดับได้
จานวน 5 ตัว

13,000

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

2

เครื่องโทรสาร

ซือ้ เครื่องโทรสาร Facsimile หรือโทรภาพความเร็ว
ในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที ต่อ แผ่นขนาดที่
กาหนด จานวน 1 เครื่อง

18,000

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

3

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร

ซือ้ ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 ฟุต จานวน
2 ชุด

19,400

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

4

โต๊ะทางาน

ซือ้ โต๊ะทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
120x60x75 ซม. พร้อมลิน้ ชัก จานวน 2 ตัว

8,000

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

5

โต๊ะทางานสาหรับผูบ้ ริหาร

ซือ้ โต๊ะทางานสาหรับตาแหน่งผูอ้ านวยการและ
หัวหน้าฝ่าย ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 150x80x75 ซม.
พร้อมลิน้ ชัก จานวน 3 ตัว

13,500

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

รวม

5 โครงการ

71,900
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1

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.4. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

แท่นยืน่ บรรยาย (โพเดียม)

ซือ้ แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) ทาจากวัสดุอะคริลิคใส
มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 15 มิลลิเมตร ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 0.45x0.55x1.15 เมตร จานวน 2 แท่น

30,000

อุทยานวีรชนค่ายฯ สานักปลัดฯ
สนามกีฬา อบจ.

2

พัดลมโคจร พร้อมติดตัง้

ซือ้ พัดลมโคจร พร้อมติดตัง้ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ย
กว่า 16 นิว้ สามารถปรับความแรงลมได้ จานวน 3 ตัว

8,400

สนามกีฬา อบจ.

3

พัดลมชนิดติดผนัง พร้อม
ติดตัง้

พัดลมชนิดติดผนัง พร้อมติดตัง้ ขนาดใบพัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 18 นิว้ สามารถปรับความ
แรงลมได้ ส่ายซ้าย-ขวา หรือหยุดได้ จานวน 3 ตัว

9,000

โบราณสถานเตาเผา สานักปลัดฯ

4

รถเข็นชนิดยกไฮโดรลิคมือโยก ซือ้ รถเข็นชนิดยกไฮโดรลิคมือโยก สามารถยกขอได้
น้าหนัก ไม่นอ้ ยกว่า 180 กิโลกรัม ยกสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 80 ซม. จานวน 1 คัน

8,500

สนามกีฬา อบจ.

สานักปลัดฯ

5

รถเข็นเอนกประสงค์

7,000

สนามกีฬา อบจ.

สานักปลัดฯ

5 โครงการ

สานักปลัดฯ
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รวม

ซือ้ รถเข็นเอนกประสงค์ ชนิด 4 ล้อ รองรับน้าหนักได้
ไม่นอ้ ยกว่า 230 กิโลกรัม มีแผ่นยางกันลืน่ มือจับ
สามารถพับเก็บได้

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

62,900

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
แบบลาโพงพกพา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ซื้อชุดเครื่องเสียเคลื่อนที่ ลาโพงพกพา จานวน 1
เครื่อง

งบประมาณ
43,000

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

43,000

1 โครงการ
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2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เสาวิทยุโพลเด็ดไดโพล 8
เสาวิทยุโพลเด็ดไดโพล 8 สแต็ก พร้อมสายนา
สแต็ก พร้อมสายนาสัญญาณ สัญญาณ ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 60 เมตร และ
และอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ครบชุด
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ครบชุด จานวน 1 ชุด
1 โครงการ

งบประมาณ
30,000

30,000

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ซือ้ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

1 โครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

109,000

สนามกีฬา อบจ. สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

109,000

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

กล้องเว็บแคม (Web
Camera)

กล้องเว็บแคม (Web Camera) สาหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุม
ทางไกล จานวน 1 เครื่อง

20,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

2

กล้องเว็บแคม (Web
Camera) พร้อมอุปกรณ์
การประชุมทางไกล (Video
Conference)

กล้องเว็บแคม (Web Camera) พร้อมอุปกรณ์การ
ประชุมทางไกล สาหรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมทางไกล จานวน 1
เครื่อง

95,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

3

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 9 เครื่อง

153,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ
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ลาดับที่

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 เครื่อง

17,000

ห้องนายกฯ

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 2 เครื่อง

34,000

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

สานักงานเลขานุการฯ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่
1 จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1
เครื่อง

22,000

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที

5

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่
2 จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 3
เครื่อง

90,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

6

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สาหรับงานสานักงาน

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

16,000

ห้องนายกฯ
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4

สานักงานเลขานุการฯ

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
7

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สาหรับงานประมวลผล

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

22,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สาหรับงานประมวลผล

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง

44,000

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที

8

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ซือ้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network
สี ชนิด Network แบบที่ 1 แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

10,000

ห้องนายกฯ

9

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ซือ้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network
สี ชนิด Network แบบที่ 2 แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง

27,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

ซือ้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง

27,000

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที

10 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
ขาวดา ชนิด Network แบบ แบบที่ 1 จานวน 3 เครื่อง
ที่ 1

26,700

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

8,900

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที

ซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
จานวน 5 เครื่อง

21,500

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

สานักงานเลขานุการฯ
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11 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

12 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 12
เครื่อง

30,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

ซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง

2,500

ห้องนายกฯ

ซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3
เครื่อง

7,500

สานักงาน อบจ. กองการเจ้าหน้าที

ซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 6
เครื่อง

15,000

สานักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

13 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

22,000

สานักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

14 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 6 เครื่อง

132,000

สานักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

15 เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์

ซือ้ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน 3 เครื่อง

46,000

สานักงาน อบจ. กองยุทธศาสตร์ฯ

16 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 5 เครื่อง

85,000

สานักงาน อบจ. กองคลัง

17,800

สานักงาน อบจ. กองคลัง

991,900

สานักงานเลขานุการฯ
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17 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
ขาวดา ชนิด Network แบบ แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง
รวม ที่ 1 17 โครงการ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่
2 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 3
เครื่อง

90,000

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

2

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สาหรับประมวลผล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง

22,000

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

3

เครื่องพิมพ์ Multifunction

ซือ้ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตัง้ ถังหมึก (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง

7,500

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

4

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 AV

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จานวน 3 เครื่อง

7,500

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

รวม

4 โครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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โครงการ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

127,000

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

เครื่องคอมพิวเตอร์

ซือ้ คอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 3 เครื่อง

51,000

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

2

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์

ซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง

4,300

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

3

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ซือ้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด
ขาวดา
Network จานวน 1 เครื่อง

4

เครื่องสารองไฟ

รวม

ซือ้ เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA (480 watts)
จานวน 3 เครื่อง

4 โครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

8,900

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

7,500

สานักงาน อบจ.

กองสาธารณสุข

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

68,700
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4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
4.1 แผนงานเคหะชุมชน
ลาดับที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ถังควบคุมแรงดันน้า

ซือ้ ถังควบคุมแรงดันน้า ความจุไม่นอ้ ยกว่า 30 ลิตร
ทนความร้อนได้ไม่นอ้ ยกว่า 80 องศาเซลเซียส
แรงดันลมสูงสุด 10 บาร์

งบประมาณ
18,500

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
4.1 แผนงานเคหะชุมชน
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

2

เครื่องปัม๊ น้าสาหรับสระว่ายน้า ซือ้ เครื่องปัม๊ น้าสาหรับสระว่ายน้า ขนาดมอเตอร์ไม่
น้อยกว่า 3 แรงม้า ท่อน้าเข้า-ออก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
1.8 นิว้ จานวน 2 เครื่อง

38,000

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ

สานักปลัดฯ

3

เลือ่ ยโซ่ยนต์

ซือ้ เลือ่ ยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์โซ่ไม่นอ้ ยกว่า 11.5 นิว้
เครื่องยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 0.8 แรงม้า ความจุถังน้ามันไม่
น้อยกว่า 0.25 ลิตร ความจุถังน้ามันโซ่ไม่นอ้ ยกว่า
0.15 ลิตร จานวน 1 เครื่อง

8,000

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ

สานักปลัดฯ

รวม

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

64,500

3 โครงการ
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4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

เครื่องผสมอาหารสัตว์/ปุย๋

ซือ้ เครื่องผสมอาหารสัตว์/ปุย๋ ใช้สาหรับใช้ในการ
ดาเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพการ
ทาปุย๋ หมักจากเศษวัสดุอนิ ทรีย์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
130x160x150 ซม. จานวน 1 ตัว

50,000

สานักงาน อบจ.

สานักปลัดฯ

2

เครื่องย่อยใบไม้

ซือ้ เครื่อย่อยใบไม้ สาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพการทาปุย๋ หมักจาก
เศษวัสดุอนิ ทรีย์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
0.60x0.65x1.25 เมตร จานวน 1 ตัว

65,000

สานักงาน อบจ.

สานักปลัดฯ

รวม

2 โครงการ

115,000

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

1

ตู้เย็น

2

บันไดอลูมิเนียม

รวม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
8,500

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ห้องรับรอง

พ.ศ. 2565

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

ลาดับที่

พ.ศ. 2564

สานักงานเลขานุการฯ

สมาชิกสภาฯ

ซื้อบันไดอลูมิเนียม ทรงเอ ความสูงไม่ต่ากว่า 2.5
เมตร หรือ 8 ขั้น จานวน 1 ตัว

2,500

สานักงาน อบจ.

สานักปลัดฯ

11,000

2 โครงการ

1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หัวดูดตะกอน ชนิดสแตนเลส ซือ้ หัวดูดตะกอน ชนิดสแตนเลส พร้อมสายดูดตะกอน
พร้อมสายดูดตะกอน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1.5 นิว้ สายดูด
ตะกอนยาวไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร จานวน 1 ตัว
1 โครงการ

งบประมาณ
10,000

10,000

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลาดับที่
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5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

เครื่องดูดตะกอนเคลือ่ นที่
พร้อมสายดูดตะกอน

ซ็อเครื่องดูดตะกอนเคลือ่ นที่ พร้อมสายดูดตะกอน มี
ขนาดปัม๊ น้าขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 แรงม้า จานวน 1 ชุด

52,000

สนามกีฬา อบจ.

สานักปลัดฯ

2

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

ซือ้ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
จานวน 1 เครื่อง

18,900

สนามกีฬา อบจ.

สานักปลัดฯ

3

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

ซือ้ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน เครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตดั หญ้าไม่นอ้ ยกว่า 18 นิว้
จานวน 1 เครื่อง

13,900

อุทยานแม่ลาฯ

สานักปลัดฯ

รวม

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

84,800

3 โครงการ
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5. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

ซือ้ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า 30
ซีซี พร้อมใบมีด จานวน 6 เครื่อง

57,000

57,000

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงาน อบจ.

กองช่าง

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

เครื่อเจีย/ตัด แบบมือถือ

ซือ้ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 7 นิว้
จานวน 1 ตัว

6,300

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

2

เครื่องตัดไฟเบอร์

ซือ้ เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 14 นิว้
กาลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ ขนาดใบตัด ไม่นอ้ ยกว่า
355 มม. ความเร็วรอบตัวไม่นอ้ ยกว่า 3,800 รอบ
ต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

5,000

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

รวม

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

11,300

2 โครงการ
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7. ประเภทครุภัณฑ์กอ่ สร้ำง
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ
สว่านไฟฟ้า แบบไร้สาย

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ซื้อสกรูสว่านไขควงไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จานวน
1 เครื่อง

งบประมาณ
7,500

7,500

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงาน อบจ.

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

7. ประเภทครุภัณฑ์กอ่ สร้ำง
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่
1

รวม

โครงการ
ถังบรรจุยาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

ซือ้ ถังบรรจุยาง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 15,000 ลิตร
ตัวถังเป็นรูปกระบอกวาง แนวนอน ทาด้วยเหล็กแผ่น
หนาไม่นอ้ ยกว่า 6.00 มม. จานวน 1 ถัง

941,600

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงาน อบจ.

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

กองช่าง

941,600

1 โครงการ

7. ประเภทครุภัณฑ์กอ่ สร้ำง
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

เครื่องอัดลม (ปัม๊ ลม)

ซือ้ เครื่องอัดลม (ปัม๊ ลม) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 แรงม้า
ความจุถังเก็บลมไม่นอ้ ยกว่า 90 ลิตร แรงดันลมไม่
น้อยกว่า 7 บาร์ มีอตั รากรผลิตลมไม่นอ้ ยกว่า 200
ลิตร/นาที

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ
20,000

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สวนสาธารณะ
สานักปลัดฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ
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โครงการ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

20,000

8. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

โครงการ

1

เรือ พร้อมเครื่องยนต์

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ซือ้ เรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 10 ฟุต เครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 9 แรงม้า

งบประมาณ
97,000

97,000

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
อุทยานแม่ลาฯ

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

8. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
8.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

รถจักรยาน

ซื้อรถจักรยาน ขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า 24 นิว้ มี
ตะกร้าหน้าและเบาะท้าย ขาตั้งคู่พร้อมที่พักเท้า
แบบพับได้ จานวน 30 คัน

105,000

สถานที่ อบจ.
สิงห์บุรีดูแล

สานักปลัดฯ

2

รถโรยทรายแบบนัง่ ขับ
พร้อมบดสนาม

ซื้อรถโรยทรายแบบนัง่ ขับ พร้อมบดสนาม ขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 8 แรงม้า ความจุทรายไม่
น้อยกว่า 380 กิโลกรัม หน้ากว้างในการโรยทราย
ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า
1.80x1.10x1.05 เมตร จานวน 1 คัน

250,000

สนามกีฬา อบจ.

สานักปลัดฯ

355,000

2 โครงการ
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รวม

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

9. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

กล้องระดับแบบดิจิตอล

ซือ้ กล้องระดับแบบดิจิตอล กาลังขยาย 32 เท่า เป็น
กล้องระดับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการทางานระดับ
งานสารวจเพื่อการก่อสร้างและสามารถวัดระยะทางได้
จานวน 1 ตัว

85,000

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

2

ไม้สต๊าฟอลูมเิ นียมแบบชัก

ซือ้ ไม้สต๊าฟอลูมเิ นียมแบบชัก ขนาดยาว 5 เมตร มี
ขีดแบ่งแบบหัวตัง้ เป็นรูปตัว E จานวน 2 ชุด

8,000

สานักงาน อบจ.

กองช่าง

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

9. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่
3

รวม

โครงการ
ล้อวัดระยะทาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

ซือ้ ล้อวัดระยะทาง โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุ
พลาสติกแข็ง ขอบวงหุม้ ด้วยยางมีเส้นรอบวง 1 เมตร
จานวน 2 ชุด

13,000

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงาน อบจ.

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564

กองช่าง

106,000

3 โครงการ

ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ smart tv
แบบ smart tv
ขนาด 40 นิว้ จานวน 1 เครื่อง

8,900

ห้องรับรอง
สมาชิกสภาฯ

2

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ smart tv
แบบ smart tv
ขนาด 32 นิว้ จานวน 2 เครื่อง

13,400

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

3

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ smart tv พร้อมขาตั้ง
แบบ smart tv
ขนาด 70 นิว้ จานวน 1 เครื่อง

55,000

สานักงาน อบจ. สานักปลัดฯ

รวม

3 โครงการ

77,300

สานักงานเลขานุการฯ

พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564
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10. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

