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ค ำน ำ 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 ข้อ 12 (3) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้ าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและ
ประเมินผลครั้งนี้  จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย หรือไม่อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องการใช้งบประมาณ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถ
น าไปปรับปรุงและตัดสินใจในการด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 
 
 
 
 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3) และข้อ 13(5) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  การประเมินโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอ่ืน ๆ ผู้ร่วมโครงการ การ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลในบริบทของการด าเนิ นโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ ประเมินผลผลิตของ
โครงการ และความพึงพอใจ ที่มีต่อโครงการ  โดยใช้รูปแบบการประเมิน ประกอบด้วย  แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์  การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม และบันทึกผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย และนโยบายของรัฐ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่” และเป็นไปตามนโยบาย ผลการ
ประเมินโดยรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินทุก
ตัวชี้วัด ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัด ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบ
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และ
ท าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง  แก้ไข 
และพัฒนา ต่อไป 
 

  ข้อเสนอผลจำกกำรติดตำมและประเมินผล 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจ าปี 2563 ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาครอบคลุม รวม 7 ยุทธศาสตร์  และมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวม 6  ฉบับ 
ในปีงบประมาณ 2563   โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนทั้งส้น 144 โครงการ  ได้น าโครงการมา
ด าเนินการในปีงบประมาณนี้ จ านวน 133 โครงการ  รวม 7 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จ านวน 31 โครงการ งบประมาณ 
69,889,000 บาท 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
จ านวน 24 โครงการ  งบประมาณ 12,346,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จ านวน 39 โครงการ 
งบประมาณ 84,541,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ  
5,360,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ จ านวน 114 โครงการ งบประมาณ 
9,753,860 บาท 
  บัญชีครุภัณฑ์  รวม 19 โครงการ งบประมาณ 2964,000 บาท 
  แผนงานโครงการที่ไม่ปรากฏตามแผน(งบบริหาร) จ านวน 133 โครงการ 
 

  รวมโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 133 โครงการ งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น จ านวน 302,947,960 บาท    
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ณ วันที่ 30 กันยายน  ความก้าวหน้าในการด าเนิน
โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 69 โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
26 โครงการ  รวมด าเนินการแล้ว จ านวน 95 โครงการ รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น  226,095,800.94 บาท 
โครงการที่ด าเนินการแล้วคิดเป็นอัตราร้อยละ 71.42  
 

2. จากผลการประเมินพบว่า  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทาง 
การเกษตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีไม่สามารถน าโครงการมาพัฒนา เนื่องจากภารกิจและอ านาจหน้าที่
ในด้านการเกษตรยังไม่ชัดเจน รวมทั้งด้านการเกษตรมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ กิจกรรมโครงการด้านการเกษตร
จึงไม่มีปรากฏในยุทธศาสตร์นี้ 
 

  ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง 

เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้อมเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 

3. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ 

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ 
พร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานการณ์การเงินการคลัง
ของท้องถิน่เป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ทั้งก่อนและการด าเนินโครงการ  
ระหว่างด าเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน 

6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน และมีฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็น 
ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางทางการพัฒนาที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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  7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง 
 
 

 
 

 
 

 



ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ความส าคัญของการติดตามและ
ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญและจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือน าผลที่ได้จากติดตามประเมินผลน าไปใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน ให้เป็นไปตามตามแผนงานที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดหรือไม่ 
อีกทั้ง  ยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องยุทธศาสตร์  ความสอดคล้องโครงการ  และการใช้จ่ายงบประมาณ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงเห็นมีความส าคัญ  ดังนี้ 

1.1 การวางแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดอ่อนจุดแข็ง ต้องเร่งด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  การด าเนินการขยายโครงการที่เป็นจุดแข็ง  และเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งต่อไป  
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคต้องตั้งรับและรอโอกาสที่จะด าเนินการ  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดเพ่ือลดปัญหาลงให้ได้
และด าเนินการปรับปรุงให้ดี  รอโอกาสที่จะขยายโครงการต่อไปได้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
พ้ืนที่  และเกิดการพัฒนาต่อยอด  โดยการติดตามและประเมินผลจะส่งผลให้เกิดกระบวนการอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

1.2 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน   โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินการ 

1.3 ผลการใช้ปัจจัย หรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
ได้ตรวจสอบดูว่าแผนงาน  โครงการพัฒนาได้รับปัจจัย  ด้านทรัพยากร  ด้านปริมาณ  ด้านคุณภาพ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

1.3 ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา  อุปสรรคอะไร  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   การด าเนินการตามแผนงาน
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

บทสรุป  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
ในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีว่า ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน  ทราบถึงจุด
แข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการ  
กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรใน
องค์กร  สภาพพ้ืนที่  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สิงห์บุรีต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามแผนงานที่ได้ด าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาใดที่ควรปรับปรุง หาแนวทางแก้ไขใน
เรื่องใด  เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.1   เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ รวมถึงการน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2   เพ่ือทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่ ก าหนดไว้   
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

2.3   เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการที่
ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น 

2.4   เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

2.5   เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
กอง ที่ผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี 

2.6  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของความส าเร็จ ของการ
ปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ  

 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ถึงเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) และข้อ 13(5)  ก าหนดว่า “รายงานและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอผลความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

3.1  กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเอง    จ านวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน 2 คน 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้
ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) และแผนพัฒนาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

         (1) ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น  
โดยได้ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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      (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบและแนวทาง 
วิธีการ และห้วงระยะเวลาที่ก าหนด สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดเวลา 

      (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการต่อไป 

 
 3.2 ก ำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการ 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
   1. ก ำหนดกรอบเวลำ (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
       1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
       2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมในไตรมาส 2 
ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม และเมษายน-กันยายน (รอบหกเดือนแรกและหกเดือนหลัง)  
        3) รายงานเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารภายในเวลาที่ก าหนด 
                             2. ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน  
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้น มีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 
             3. ควำมเพียงพอ (Adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล  ประกอบด้วย เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมาปฏิบัติงาน 
             4. ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่วงปีงบประมาณและที่ผ่านมา  โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
             5. ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ซึง่
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาดความจุ  พ้ืนที่  จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
             6. ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output)  ซึ่งสามารวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจของประชาชน  เป็นต้น 

7. กำรประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall  
Effect)  
      3.3 กำรรำยงำนผล 
                               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ งห์บุรี   เสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติ   และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอผลความเห็น  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งของเดือนธันวาคมของทุกปี 



ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ิน

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารทอ้งถ่ิน

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

-4- 
 

3.4 ขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล (เดือนตุลำคม – กันยำยน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล  โดยการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม วัดทัศนคติ  
มาตราส่วนประมาณค่า  แบบสัมภาษณ์ (interview) และแบบสังเกตการณ์ (observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อ านาจหน้าที่  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้ องถิ่น  
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานในแบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น หรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนามด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 
 
 

ขัน้ตอน
การ

รายงาน 
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  4.1 ระเบียบวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
         4.1.1 ระเบียบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งก าหนดวิธีการติดตาม
และประเมินผลก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
          4.1.2 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนา สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakenholders) ในท้องถิ่นนั้น ๆ 
          4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ได้แก่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือสิ่งที่
ใช้เป็นสื่อส าหรับติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อก าร
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวอาจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการ
น ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้จากยุทธศาสตร์  อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบ
วัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล  แบบบันทึกการสังเกต  แบบตรวจสอบ  แบบบันทึกรายการ  เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ  หรือการหาผลสัมฤทธิ์   แบบประเมินตนเองที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด หรือรูปแบบต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
        4.1.4 กรรมวิธีหรือวิธีการ  ได้แก่  วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผลจะต้อง
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  อันได้แก่  
แผนพัฒนา  แผนด าเนินงาน  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ่ืน ๆ การลงนามในสัญญา  การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ  มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร  
ได้แก่    ครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหรือไม่ 
  4.2 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
                            4.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล  เพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมาย  เพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ  ผลกระทบต่อองค์กร  สอบถามข้อมูลจากการ
รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะ การแก้ปัญหา 
         4.2.2 การส ารวจ (Survey)  เป็นการวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   เป็นข้อมูลที่อยู่ตามธรรมชาติ  พฤติกรรม  
ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  4.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
        4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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        4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structrre inerviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
        4.3.3 การสังเกต (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี มีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการสังเกต  ดังนี้ 
          (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 
          (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) 
          (3) การสังเกตโดยตรง (Direct observation) 
        4.3.4 การส ารวจ (Surverys) การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชน 
        4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเป้าประสงค์  
ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ  แผนงาน  ผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
      การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ  คือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ด าเนินงานโครงการ  และการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
     5.1 ท าให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปตามแนวทางเดียวกัน 
     5.2 ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการด าเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาสามารถแก้ไขได้ถูกจุด  ตรงเป้าหมาย  อย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  
     5.3 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา  งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    5.4 สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ  ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง  ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรต่าง ๆ 
   5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสนอ 
  5.6 การวินิจฉัย  สั่งการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  สามารถวินิจฉัย  สั่งการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่น  สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ  ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข  และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
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  5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีแต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกัน   ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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ส่วนท่ี 2  
การติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริการส่วนจังหวัดสิงห์ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน ์
พันธกิจและจุดมุ่งหมาย  เพ่ือการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร ดังนี้ 
   1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา  
                    วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

  2. พันธกิจ ประกอบด้วย 
     พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภาคเกษตร และเพ่ิมมูลค่าการผลิต 

พันธกิจที่ 2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  
                และสิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 

      พันธกิจที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วน ร่วมยกระดับ  
                 คุณภาพชีวิต  พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทุนสังคม และวิถีชีวิตตาม 
        หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย  
         จุดมุ่งหมายที่ 1 เพ่ือให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          จุดมุ่งหมายที่ 2 เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ 
          จุดมุ่งหมายที่ 3 รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชวีิต และธรรมชาติ 
          จุดมุ่งหมายที่ 4 สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
          จุดมุ่งหมายที่ 5 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
4. วิสัยทัศน์   

“สิงหบ์ุรีคนดี  เมืองน่าอยู่”   
 
  5. นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
นายสรกฤช  เทียนถาวร  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555  ประกอบด้วย  3 ยุทธศาสตร์  9 นโยบาย  สู่ 1 เป้าหมาย 
       5.1 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
                 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนายึดแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
                 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางการสังคม 
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   5.2 นโยบาย  9 นโยบาย ประกอบด้วย 
    (1) นโยบายด้านการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การพัฒนา
แกนน าด้านการเกษตร  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ลดการใช้สารเคมี  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การเกษตร เช่น แหล่งน้ า  ระบบชลประทานขนาดเล็ก  การขดลอกคลองคู  คลองส่งน้ า  ร่วมกับ อบต. และ
เทศบาล 
    (2) นโยบายเศรษฐกิจ  ถึงแม้จังหวัดสิงห์บุรีจะมีพ้ืนที่และครัวเรือนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แต่มูลค่าของการผลิตสินค้า และการบริการส่วนใหญ่ เป็นผลผลิตจาก
ภาคอุตสาหกรรม จึงต้องพัฒนาควบคู่กันไประหว่างอุตสาหกรรม ภาคบริการและเศรษฐกิจการเกษตรให้เกื้อหนุน
และส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
    (3) นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชนการเกษตรที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับภูมิทัศน์วัดพระ
นอนจักรสีห์  วัดพิกุลทอง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว  ส่วนในอนาคตต้องมีการริเริ่ม
โครงการใหม่ ๆ เช่น  การจัดมือกับ อบจ.ในจังหวัดอ่ืน ๆ แลกเปลี่ยนกิจกรรมโครงการเพ่ือให้มีการท่องเที่ยว ท าบุญ
ในลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบบ้านพ่ีเมืองน้อง  รวมทั้งการเน้นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
    (4) นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต้องเป็น
โครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของ อบต. เทศบาล จะด าเนินการได้ หรือเป็นโครงการในพ้ืนที่ซ้ าซ้อน หรือ
ต่อเนื่องกันระหว่าง 2 อปท. ขึ้นไป  เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับภารกิจของ อบต. เทศบาล ที่ท าอยู่ ที่มาของโครงการต้อง
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม  มีการจัดล าดับความส าคัญ เน้นโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกื้อหนุนต่อภาคเกษตร  ภาคการ
ท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษาสายทางที่ อบจ.ได้รับการถ่ายโอนจากการทาง
หลวงชนบทให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
    (5) นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ
อาจมอบเป็นเรื่องไกลตัว แต่ไม่ควรมองข้าม เพราะทรัพยากร คือสิ่งที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จังหวัดของเราอาจ
ไม่ชัดเจนในเรื่องทางกายภาพเพราะไม่มีภูเขาหรือพ้ืนที่ป่า  แต่เรามีทรัพยากรธรรมชาติในแบบพ้ืนที่ลุ่มภาคกลาง มี
แม่น้ าสามสาย  มีห้วยหนองคลองบึงธรรมชาติที่ต้องเข้าไปดูแลและบ ารุงรักษา การปลูกป่าชุมชน เป็นต้น ส าหรับใน
เขตชุมชนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการ  ท าอย่างไรให้บ้านเมืองสวยสะอาดตา น่าท่องเที่ยว จึง
ต้องปรับปรุง เช่น  เกาะกลางถนน  การปลูกไม้ประดับ  ปรับภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ
อ่ืน ๆ  ในความรับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา รวมทั้งแหล่งน้ าส าคัญ ๆ ของจังหวัด 
    (6) นโยบายด้านการศึกษา  ศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี   และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 ด้านการศึกษา    จะร่วมกับ 3 หน่วยงานหลัก  คือ  ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสิงห์บุรี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี (กศน.เดิม) พัฒนาการเรียนการสอนโดยการส่งเสริมสนับสนุน
สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่ การจั ด
แหล่งเรียนรู้  การฝึกอบรมวิชาชีพ  การจัดกิจกรรมให้ความรู้สาขาต่าง ๆ ตามความจ าเป็น โดยไปเติมในส่วนที่ขาด
แคลนเพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 ด้านการศาสนา     ด้านการศาสตราต้องให้การสนับสนุนการพัฒนา 
บุคลากรทางพระพุทธศาสนา  พระสังฆาธิการ และพระครู  เพ่ือเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระศาสนา  การร่วมกับ
พระสงฆ์จัดกิจกรรมโครงการตามที่มีการขอรับการสนับสนุน  เช่น  การอบรมพระนวกะ การถวายความรูพระภิกษุ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทาลัย การสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  เช่น  หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์  งานวนหม่อมครึกฤทธิ์ปราโมทย์  
ประเพณีก าฟ้า  พิธีปารุปะนัง   งานประเพณีสงกรานต์  งานเทศกาลกินปลาของจังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือสืบทอดมิให้
สูญหาย  
    (7) นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 ด้านการสาธารณสุข  ร่วมสนับสนุนระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแก่ 
ส านักงานสาธารณสุข  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  ร่วมบูรณาการแผนงานโครงการการด า เนินการ  เน้นระบบ
บริการขั้นปฐมภูมิ และสนับสนุนเครือข่าย อสม. ให้มีศักยภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านคุณภาพชีวิต   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยบูรณาการแผนงานโครงการกับส่วนราชการ และ อปท.ในเขต
พ้ืนที่ และภาคประชาชนทั้งด้านการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ความรู้  การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพและ
การรวมกลุ่ม  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เช่น  การพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับต าบล หมู่บ้าน การให้
ความช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

 ด้านการแก้ ไขปัญหายาเสพติด  เร่ งรัดการด าเนินการของศูนย์
ประสานงานต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  โดยป้องกันกลุ่มเสี่ยง  
บ าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด และการสนับสนุนมาตรการในด้านการปราบปราม 

 ด้านส่งเสริมกีฬา  ให้ความส าคัญกับการพัฒนานาสนามกีฬา ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบให้เป็นสนามกีฬาได้มาตรฐาน และเป็นสถานที่ออกก าลังกายของพ่ีน้องชาวจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้ง
เพ่ือรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด และระดับเขต ซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผน
และได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย  เพ่ือก่อสร้างระบบไฟฟ้า แสงสว่างใน
สนาม สระว่ายน้ า โรงยิม และการพัฒนาปรับปรุงส่วนอ่ืน ๆ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับของจังหวัด 

  (8) นโยบายด้านการเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มี 1 อบจ.  2 เทศบาล  6 เทศบาลต าบล  
และ 33 อบต.  การเมืองการปกครองท้องถิ่นอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบ โดยมีราชการส่วนภูมิภาคคอยก ากับ
ดูแลอีกชั้นหนึ่ง ที่ผ่านมามีการประสานงานช่วยเหลือสนับสนุนกันด้วยดี  ดังนั้น  แนวนโยบายด้านการเมืองจงึ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การร่วมมือกันระหว่างองค์กรท้องถิ่นด้วยกันแบบบูรณาการ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ท้องถิ่น และส่งเสริมกันโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
                  (9) นโยบายด้านกากรบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ ใช้หลักนิติธรรม 
มีคุณธรรม มีความโปร่งใสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีความรับผิดชอบ และบริหารให้เกิดความคุ้มค่า และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร และสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน        “หัวใจของงาน  คือ 
ประชาชน” 
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   5.3  เป้าหมาย  1 เป้าหมาย  คือ “สิงห์บุรีคนดี  เมืองน่าอยู่”  ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดสิงห์บุรีที่ก าหนดไว้ว่า “แหล่งผลิตสินค้า เกษตรคุณภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1.2 แผนงานพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)
1.2.1 แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

1.พัฒนาสังคมและ -การศึกษา 4         3,920,000          1 2,690.00                 

   คุณภาพชีวิต -สาธารณสุข 4         34,925,200        3 33,445,152.00        

-สังคมสงเคราะห์ 1         2,500,000          1 2,101,713.75          

-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9         4,000,000          5 1,108,568.00          

-การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 26       8,999,620          21 2,817,490.10          

-รักษาความสงบภายใน 1         500,000            1 50,000.00               

รวม 45       54,844,820        32        39,525,613.85        

2.พัฒนาส่งเสริมการเกษตร -การเกษตร -      -                    -       -                         

   และผลผลิตทางการเกษตร

รวม -      -                    -       -                         

3.พัฒนาการ -การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 21       18,444,500        15 2,867,544.60          

   ท่องเท่ียวเชิงประวัติ -อุตสาหกรรมและการโยธา 4         388,000            4 229,660.00             

   ศาสตร์ ศาสนา

   วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

รวม 25       18,832,500        19        3,097,204.60          

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2         1,000,000          -       -                         

รวม 2         1,000,000          -       -                         

5.พัฒนาโครงสร้าง -อุตสาหกรรมและการโยธา 17       60,728,000        11 20,048,560.88        

   พ้ืนฐานและบริการ -รักษาความสงบภายใน 1         300,000            1 151,385.00             

   สาธารณะ -งบกลาง 1         8,000,000          1 225,000.00             

รวม 19       69,028,000        13        20,424,945.88        

6.พัฒนาทรัพยากร -การเกษตร 1         450,000            1 450,000.00             

   ธรรมชาติและส่ิง -อุตสาหกรรมและการโยธา 1         100,000            -       -                         

   แวดล้อม -เคหะและชุมชน 2         300,000            1 72,760.00               

รวม 4         850,000            2          522,760.00             

7.พัฒนาระบบบริหาร -บริหารงานท่ัวไป 38       83,408,880        26 55,021,607.49        

  และการจัดการ -อุตสาหกรรมและการโยธา 16       24,155,300        12 16,132,601.14        

-งบกลาง 5         6,124,500          3 4,263,223.98          

รวม 59       113,688,680      41        75,417,432.61        

154     258,244,000      107      138,987,956.94      

5.พัฒนาโครงสร้าง -อุตสาหกรรมและการโยธา 11       32,153,000        10 18,858,096.00        

   พ้ืนฐานและบริการ

   สาธารณะ

11       32,153,000        10        18,858,096.00        

165    290,397,000     117     157,846,052.94     

จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2561

รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  รวม

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ปีงบประมาณ 2561 โครงการท่ าน ามาด าเนินการ 165 โครงการ และด าเนินการได้จริง 117 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.91
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แผนพัฒนา ด าเนินการจริง

รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 รวม



ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

1.พัฒนาสังคมและ -การศึกษา 1         50,000               1 42,720.00               

  คุณภาพชีวิต -สาธารณสุข 3         33,675,200        3 33,619,644.00        

-สังคมสงเคราะห์ 1         2,500,000          1 2,430,757.88          

-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11       2,955,000          8 1,775,542.00          

-การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7         1,430,500          5 1,273,088.00          

รวม 23       40,610,700        18        39,141,751.88        

2.พัฒนาส่งเสริม -การเกษตร -      -                    -       -                         

   การเกษตร

รวม -      -                    -       -                         

3.พัฒนาการท่องเท่ียว -ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 26       21,030,000        20 8,278,646.00          

   เชิงประวัติ ศาสนา -อุตสาหกรรมและการโยธา 3         4,200,000          3 3,758,032.05          

   วัฒนธรรมและวิถึชีวิต

รวม 29       25,230,000        23        12,036,678.05        

4.พัฒนาเศรษฐกิจ -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1         500,000            -       -                         

รวม 1         500,000            -       -                         

5.พัฒนาโครงสร้าง -รักษาความสงบเรียบร้อย 3         300,000            2 122,778.00             

   พ้ืนฐานและบริการ -อุตสาหกรรมและการโยธา 27       64,806,500        27 57,170,474.19        

   สาธารณะ -งบกลาง 1         6,000,000          0 -                         

รวม 31       71,106,500        29        57,293,252.19        

6.พัฒนาทรัพยากร -เคหะและชุมชน 1         200,000            1 90,511.50               

   ธรรมชาติและส่ิง -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1         300,000            1 49,299.00               

   แวดล้อม -อุตสาหกรรมและการโยธา 2         2,350,000          1 2,089,000.00          

-เคหะและชุมชน 1         450,000            -       -                         

รวม 5         3,300,000          3          2,228,810.50          

7.พัฒนาระบบบริหาร -บริหารงานท่ัวไป 31       80,643,800        22 58,705,654.74        

   และการจัดการ -รักษาความสงบภายใน 1         200,000            1 50,000.00               

-การศึกษา 1         2,300,000          -       -                         

-อุตสาหกรรมและการโยธา 9         21,494,300        7 14,596,273.66        

-งบกลาง 4         6,778,200          3 5,651,241.96          

รวม 46       111,416,300      33        79,003,170.36        
รวม 7 ยุทธศาสตร์ 135     252,163,500      106      189,703,662.98      

8.บัญชีครุภัณฑ์ -บริหารงานท่ัวไป 17       1,375,400          15 1,216,700.00          

-อุตสาหกรรมและการโยธา 18       22,202,500        14 10,333,188.00        

-การศึกษา 6         68,500               6 67,000.00               

-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 25       1,061,000          25 1,029,250.00          

-รักษาความสงบภายใน 2         354,400            2 176,900.00             

รวมบัญชีครุภัณฑ์ 68       25,061,800        62        12,823,038.00        

งบประมาณปี 2562 รวมท้ังส้ิน 203    277,225,300     168     202,526,700.98     

แผนพัฒนา
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ด าเนินการจริง

1.2.2 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ 2562



ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

-เคหะและชุมชน 2          14,188,000          2 10,725,600.00           

-อุตสาหกรรมและการโยธา 10        30,395,000          10 19,771,000.00           

12        44,583,000          12         30,496,600.00           

215     321,808,300       180       233,023,300.98       

: ปีงบประมาณ 2562 โครงการน ามาด าเนินการ จ านวน 215 โครงการ และด าเนินการได้จริง 180 โครงการ

 คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.72

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

ด้านการสร้างโอกาสและ -แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ

ความเสมอภาคทางสังคม  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 1         9,980,000          1 6,689,000.00          

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลาดยาง'ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตสายสห.ถ.10020 ต.หนองรี-

บ้านโพตะโกนต.โพทะเล,ต.สระแจง 

อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

1        9,980,000.00    1         6,689,000.00         

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 2562

แผนพัฒนา ด าเนินการจริง

งบประมาณอนุมัติตามแผน ด าเนินการจริง

งบประมาณรวมท้ีงส้ิน

งบประมาณรวมท้ีงส้ิน

จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กันเงินน าไปด าเนินการในปีงบประมาณ 2563)

รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2561 รวมท้ังส้ิน
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

1.พัฒนาสังคมและ -รักษาความสงบภายใน 1         200,000            

  คุณภาพชีวิต -การศึกษา 2         570,000            

-สาธารณสุข 3         55,762,000        

-สังคมสงเคราะห์ 1         3,000,000          

-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12       5,330,000          

-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12       5,027,000          

รวม 31       69,889,000        21.53   23.07                      

2.พัฒนาส่งเสริม -การเกษตร 1         100,000            

   การเกษตร

รวม 1         100,000            0.69     0.03                        

3.พัฒนาการท่องเท่ียว -ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 21       10,196,000        

   เชิงประวัติ ศาสนา -อุตสาหกรรมและการโยธา 3         2,150,000          

   วัฒนธรรมและวิถึชีวิต

รวม 24       12,346,000        16.67   4.08                        

4.พัฒนาเศรษฐกิจ -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1         500,000            

รวม 1         500,000            0.69     0.17                        

5.พัฒนาโครงสร้าง -รักษาความสงบภายใน 1         300,000            

   พ้ืนฐานและบริการ -เคหะและชุมชน 2         3,858,000          

   สาธารณะ -อุตสาหกรรมและการโยธา 35       74,383,000        

-งบกลาง 1         6,000,000          

รวม 39       84,541,000        27.08   27.91                      

6.พัฒนาทรัพยากร -เคหะและชุมชน 2         5,200,000          

   ธรรมชาติและส่ิง -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1         60,000               

   แวดล้อม -อุตสาหกรรมและการโยธา 1         100,000            

รวม 4         5,360,000          2.78     1.77                        

7.พัฒนาระบบบริหาร -บริหารงานท่ัวไป 8         1,570,000          

   และการจัดการ -อุตสาหกรรมและการโยธา 4         7,800,000          

-งบกลาง 2         383,860            

รวม 14       9,753,860          9.72     3.22                        

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 114     182,489,860      79.16   

8.บัญชีครุภัณฑ์ -บริหารงานท่ัวไป 1         64,800               

-รักษาความสงบภายใน 4         1,540,000          

-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13       1,259,200          

-อุตสาหกรรมและการโยธา 1         100,000            

รวมบัญชีครุภัณฑ์ 19       2,964,000          13.20   0.98                        

รวมโครงการท่ีปรากฎในแผนพัฒนาฯ 133    185,453,860     92.36   61.22                    
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1.2.3 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนา อัตราร้อยละ



ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

9.ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ปรากฎ -บริหารงานท่ัวไป 90       88,253,100        

   ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน -การศึกษา 1         2,300,000          

-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4         285,000            

-อุตสาหกรรมและการโยธา 18       19,623,000        

-งบกลาง 10       7,033,000          

รวมค่าใช้จ่ายไม่ปรากฎในแผนพัฒนาฯ 123    117,494,100     13.20   38.78                    

302,947,960     -      100.00                  

: ปีงบประมาณ 2563  โครงการตามแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) จ านวน 126 โครงการ ฉบับเพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 1/2563 จ านวน 17 โครงการ ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2563 จ านวน 1 โครงการ รวมท้ังส้ิน 144 โครงการ โดยน ามาด าเนินการ

ในปีงบประมาณ 2563  จ านวน 133 โครงการ  คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.36

1.2.2 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนา ด าเนินการจริง
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งบประมาณรวมท้ังส้ิน



ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

5.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน -แผนงานเคหะและชุมชน 1          14,887,000          

และบริการสาธารณะ

1          14,887,000          -        -                             

1         14,887,000         -        -                           

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

ด้านการสร้างโอกาสและ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ 1         8,821,000          1 4,890,000.00          

ความเสมอภาคทางสังคม  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถ่ิน

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด

ยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สห.ถ.10019

หมู่ท่ี 8 ต.ไม้ดัด -หมู่ท่ี 6 ต.เชิงกลัด

อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ช่วงท่ี 1 กว้าง

6 เมตร ยาว 3,111 เมตร หนา 

0.05 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

18,666 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 6 เมตร

ยาว 351 เมตร หนา 0.05 เมตร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,106 ตร.ม.

2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว 1         7,311,000          1 3,790,000.00          

จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง

หลวงท้องถ่ิน สห.ถ.10015 บ้านโพธ์ิ

หอม-บ้านโคกนางพระจันทร์ ต.โพชนไก่

ต.แม่ลา ต.ทับยา อ.บางระจัน อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,750

เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

16,500 ตารางเมตร

2        16,132,000       2         8,680,000.00         รวม

จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 (น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ 2564)
แผนพัฒนา ด าเนินการจริง

รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2561 รวมท้ังส้ิน

งบประมาณรวมท้ีงส้ิน
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จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 2563
งบประมาณอนุมัติตามแผน ด าเนินการจริง



ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน

โครงการ โครงการ

ด้านการสร้างโอกาสและ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ 1         7,452,000          1 5,780,000.00          

ความเสมอภาคทางสังคม  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถ่ิน

1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร

แบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง

ท้องถ่ิน สห.ถ. 10003 บ้านทองเอน

อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี กว้าง 6 เมตร ยาว

3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 21,000 ตร.ม.

1        7,452,000         1         5,780,000.00         

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)  ประจ าปีงบประมาณ 2563
งบประมาณอนุมัติตามแผน ด าเนินการจริง
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รวม



อนุมัติ ดาํเนินการ คงเหลือ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 คาใชจายในการรกัษาความสงบภายในและการ 87 1 131 1.1    200,000         24,680.00            175,320.00       P กองชาง

ฝกอบรมการจัดกิจกรรม

1 รวม 200,000        24,680.00           175,320.00       

แผนงานการศกึษา

1 โครางการวันเด็กจังหวัดสิงหบุรี 68 2 138 1.1    320,000         -                       320,000.00       P กองการศึกษาฯ

(งปม. 2,000,000.- โอนลด 1,000,000.-

ครั้งที่ 1/2563 โอนลด 680,000.- ครั้งที่4/63)

2 โครงการคายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป 69 4 138 1.2    250,000         2,250.00              247,750.00       P กองการศึกษาฯ เล่ือนโครงการ

2 รวม 570,000        2,250.00             567,750.00       

แผนงานสาธารณสุข

1 คาปวยการสําหรบัอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 71 2 139 1.1    55,092,000    54,908,000.00     184,000.00       P สํานักปลัดฯ

หมูบาน(อสม.) เชิงรุก จํานวน อสม.ที่มีสิทธิ์ในพื้นที่ -                    

4,591 คน ๆ ละ 1,000 บาท -                    

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําอาสาสมัคร 71 3 140 1.1    50,000           -                       50,000.00         P สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัดสิงหบุรี -                    

(งปม.300,000.- โอนลด 250,000.-ครั้งที่ 9/63)

3 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 70 1 140 1.1    370,000         -                       370,000.00       P สํานักปลัดฯ

โครงการเสริมสรางศกัยภาพกลุมผูติดเช้ือเอชไอวี -                    

ในโรงพยาบาล -                    

3 รวม 55,512,000   54,908,000.00    604,000.00       
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รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
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อนุมัติ ดาํเนินการ คงเหลือ

แผนงานสังคมสงเคราะห

1 โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผูพิการและผูดอยโอกาส 72 1 141 1.1    3,000,000      2,966,774.00       33,226.00         P สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา จังหวัดสิงหบุรี

1 รวม 3,000,000     2,966,774.00      33,226.00         

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการ "องคการบริหารสวนจังหวัดพบปะ 73 1 143 1.1    50,000           -                       50,000.00         P สํานักปลัดฯ

เยี่ยมเยียน ประชาชน อบจ.เคล่ือนท่ี สิงหบุรี -                    

คนดี เมืองนาอยู" -                    

(งปม.400,000.- โอนลด 350,000.-ครั้งที่ 9/63)

2 โครงการตรวจคัดกรองคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 74 3 143 1.2    300,000         224,700.00          75,300.00         P สํานักปลัดฯ

3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ 74 4 144 1.4    200,000         -                       200,000.00       P สํานักปลัดฯ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา -                    

ยาเสพติด -                    

4 โครงการวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดสิงหบุรี 73 2 144 1.5    30,000           -                       30,000.00         P สํานักปลัดฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาผูสูงวัยเพ่ือเปน 75 5 145 1.6    600,000         387,015.00          212,985.00       P สํานักปลัดฯ

ผูนําในชุมชน(โรงเรียนผูสูงอายุ อบจ.สิงหบุร)ี -                    

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ 76 8 145 1.7    50,000           -                       50,000.00         P สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุจังหวัดสิงหบุรี -                    

(งปม.300,000.- โอนลด 250,000.-ครั้งที่ 9/63)

7 โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง 75 6 145 1.8    50,000           -                       50,000.00         P สํานักปลัดฯ

ของกลุมสตรีเครือขายสตรจีังหวัดสิงหบุรี -                    

(งปม.250,000.- โอนลด 200,000.-ครั้งที่ 9/63)
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รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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อนุมัติ ดาํเนินการ คงเหลือ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน #REF! #REF! #REF!

8 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 77 9 145 1.9    500,000         95,810.00            404,190.00       P กองกิจการสภาฯ

ในการพัฒนาทองถิ่น -                    

9 โครงการศูนยพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมี 78 12 146 1.10  250,000         -                       250,000.00       P กองกิจการสภาฯ

สวนรวมของประชาชน

10 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ 78 11 146 1.11  100,000         -                       100,000.00       P กองกิจการสภาฯ

การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย -                    

11 11.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย 77 10 146 1.12  400,000         144,923.60          255,076.40       P กองกิจการสภาฯ

ภาคประชาชนหรือองคกรประชาชน -                    

11.2 โครงการตลาดประชารัฐทองถิ่นสุขใจ เดิน ตั้งจายรายการ 1,000,000      715,171.00          284,829.00       P กองแผน

กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน รศ.130 จังหวัดสิงหบรี ใหม -                    

(โอนเพ่ิม 1,000,000.- ครั้งที่ 1/63)

12 ปรับปรุงและซอมแซมอาคารศูนยภาคเอกชน 78 13 147 1.1    -                 -                       -                    สํานักปลัดฯ

จังหวัดสิงหบุรี

(งปม.1,000,000.- โอนลด 1,000,000.-ครั้งที่ 9/63)

12 รวม 2,250,000     955,904.60         1,294,095.40    

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 1.1วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ไดแก สารเคมี 86 14 148 3.1    600,000         286,640.00          313,360.00       P สํานักปลัดฯ

     คลอรีน น้ํายากําจัดตะไครน้ําและวัสดุอื่น ๆ -                    

     สําหรับสนามกีฬา อบจ. -                    

1.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร 86 14 149 5.1    150,000         64,140.00            85,860.00         P กองคลัง

1.3 คาจัดซื้อมูลี่พรอมติดตั้ง ขนาดสูงไมนอยกวา 86 14 162 1.1    25,000           22,000.00            3,000.00           P สํานักปลัดฯ
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      2.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 4.70 เมตร -                    

      จํานวน 2 ชุด 775,000         372,780.00          402,220.00       

อนุมัติ ดาํเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 775,000         372,780.00          402,220.00       

2 คาจางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานหองปฐมพยาบาล 85 13 150 1.1    97,000           36,300.00            60,700.00         P สํานักปลัดฯ

สนามกีฬา อบจ. -                    

3 โครงการแขงขันกีฬา "จักรยานเสือภูเขา" 84 10 150 2.1    50,000           -                       50,000.00         P สํานักปลัดฯ

อบจ.สิงหบุรี -                    

(งปม.250,000.- โอนลด 200,000.-ครั้งที่ 9/63)

4 โครงการแขงขันกีฬาเทควันโดชิงถวยพระราชทาน 82 7 150 2.2    50,000           -                       50,000.00         P สํานักปลัดฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ -                    

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงหบุรี -                    

ถิ่นวีรชนแชมปเปยนชิพ -                    

(งปม.250,000.- โอนลด 200,000.-ครั้งที่ 9/63)

5 โครงการฝกสอนเทควันโดในชวงปดภาคเรียน 80 4 151 2.3    30,000           -                       30,000.00         P สํานักปลัดฯ

ฤดูรอนใหแกนักเรียน ยุวชนและเยาวชน -                    

6 โครงการฝกสอนวายน้ําขั้นพื้นฐานและสูความเปนเลิศ 80 3 151 2.4    50,000           33,100.00            16,900.00         P สํานักปลัดฯ

7 โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงหบุร ีคัพ 81 5 151 2.5    400,000         379,655.00          20,345.00         P สํานักปลัดฯ

ตอตานยาเสพติด ครั้งท่ี 11 ประจําป 2563 -                    

8 โครงการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอ อบจ.สิงหบุรี 81 6 151 2.6    100,000         -                       100,000.00       P สํานักปลัดฯ

คัพ ตอตานยาเสพติด -                    

9 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายในการให 83 8 152 2.7    30,000           -                       30,000.00         P สํานักปลัดฯ

ขาราชการ พนักงาน เยาวชน และประชาชนทั่วไป -                    
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10 โครงการ อบจ.สิงหบุร ีเดินวิ่ง มินิมาราธอน 83 9 152 2.8    50,000           -                       50,000.00         P สํานักปลัดฯ

เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 -                    

(งปม.300,000.- โอนลด 250,000.-ครั้งที่ 9/63)

1,632,000      821,835.00          810,165.00       

อนุมัติ ดาํเนินการ คงเหลือ

1,632,000      821,835.00          810,165.00       

11 คาบํารุงและซอมแซมสนามกีฬา อบจ.สิงหบุรี 84 11 152 2.1    900,000         760,218.00          139,782.00       P สํานักปลัดฯ

12 คากอสรางสนามบาสเกตบอลกลางแจง 85 12 156 1.2    1,845,000      1,389,000.00       456,000.00       P สํานักปลัดฯ กันเงินกรณีกอหนี้

ภายในสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด -                    ผูกพัน

สิงหบุร ีจํานวน 1 สนาม -                    1,389,000 บาท

-                    

12 รวม 4,377,000     2,971,053.00      1,405,947.00    

31 รวมทั้งสิ้น 65,909,000   61,828,661.60    4,080,338.40    
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานการเกษตร

1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลําน้ํากับชีวิต 89 3 187 1.1   100,000     -             100,000.00   P สํานักปลัดฯ

บนวิถีแหงความพอเพียง เพื่อประโยชนและ

ความสุขของประชาชนของจังหวัดสิงหบุรี

ประจําป 2563

1 รวม 100,000    -             100,000.00   

1 รวมทั้งสิ้น 100,000    -             100,000.00   
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หนา/ขอ หนา/ขอ
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 1.1 วัสดุสํานักงาน 98 21 148 1.1  105,000         103,740.00         1,260.00              P กองคลัง

1.2 วัสดุงานบานงานครัว 98 21 148 2.1  400,000         167,521.70         232,478.30          P กองคลัง

1.3 วัสดุการเกษตร 98 21 149 4.1  300,000         75,740.00           224,260.00          P กองแผนฯ

1.4 คาจัดซื้อรมสนาม จํานวน 6 ชุด 98 21 162 2.1  9,000             9,000.00             -                       P สํานักปลัดฯ

2 ปายอักษรไฟวิ่งพรอมติดตั้ง ขนาดไมนอย 97 18 149 1.1  200,000         189,390.00         10,610.00            P สํานักปลัดฯ

กวา 0.64x7.36 เมตร พรอมเสริมโครง -                       

เหล็ก จํานวน 1 ปาย -                       

3 คาใชจายในงานพิธีทางศาสนาและงานพิธี 96 13 157 1.1  300,000         119,126.00         180,874.00          P สํานักปลัดฯ

ราชพิธี ศาสนพิธีทางศาสนา งานประเพณีฯ -                       

4 คาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 90 1 157 2.1  1,500,000       348,235.00         1,151,765.00       P สํานักปลัดฯ

อันเก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริยและ -                       

พระบรมวงศานุวงศ -                       

5 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 92 6 157 2.2  167,000         78,865.00           88,135.00            P สํานักปลัดฯ

(งปม. 200,000 โอนลด 33,000 ครั้งท่ี 2/63)

6 โครงการวนัอนุรักษมรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ 91 3 158 2.3  300,000         -                     300,000.00          P กองการศึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ -                       

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -                       

7 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีหลอเทียน 99 22 158 2.4  50,000           -                     50,000.00            P กองการศึกษา

และถวายเทียนพรรษา -                       

8 โครงการ อปท.รวมใจบํารุงรักษาแหลงนํ้า 99 23 158 2.5  50,000           -                     50,000.00            P สํานักปลัดฯ
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ศักด์ิสิทธ์ิในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก -                       

3,381,000       1,091,618           2,289,382.30       

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,381,000       1,091,617.70      2,289,382.30       

9 อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงหบุรี 98 20 159 1.1  300,000         70,000.00           230,000.00          P

โครงการงานประเพณีแขงขันเรือยาวประจํา -                       สํานักปลัดฯ

จังหวัดสิงหบุรี

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี 95 12 160 2.1  50,000           -                     50,000.00            P กองการศึกษา

โครงการจัดงานประเพณีไหวครูครอบครู -                       

หนังใหญ วัดสวางอารมณ -                       

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทองเอน 94 10 160 2.2  80,000           80,000.00           -                       P กองการศึกษา

โครงการสืบสานงานประเพณีมวนซื่นหมูเฮา -                       

ไทย-ลาวแงว ทองเอน -                       

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหัวปา 95 11 160 2.3  50,000           -                     50,000.00            P กองการศึกษา

โครงการตามรอยเสด็จประพาสตนพระ -                       

ปยมหาราช -                       

13 คาตอบแทนยุวอาสาสมัครเจาบานอาสาพาเท่ียว 92 5 161 1.1  55,000           -                     55,000.00            P สํานักปลัดฯ

14 คาจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวหรืองาน 90 2 161 1.1  200,000         -                     200,000.00          P สํานักปลัดฯ

วัฒนธรรม ประเพณี ณ สถานท่ีทองเที่ยว -                       

ในความรับผิดชอบ -                       
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(งปม. 1,200,000 โอนลด 1,000,000.- ครั้งท่ี 9/63)

15 โครงการแขงขันกีฬา ถิ่นวีรชน ม-ิฮาลฟ 93 8 161 1.2  100,000         -                     100,000.00          P สํานักปลัดฯ

มาราธอน สิงหบุรี คนดี เมืองนาอยู ครั้งท่ี 4 -                       

ประจําป 2563 -                       

(งปม. 500,000 โอนลด 400,000.- ครั้งท่ี 9/63)

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ #REF! #REF! #REF!
16 โครงการปนเปดเมืองวีรชน สิงหบุรี คนดี 92 7 162 1.3  100,000         -                     100,000.00          P สํานักปลัดฯ

เมืองนาอยู ครั้งท่ี 4 ประจําป 2563 -                       
(งปม. 500,000 โอนลด 400,000.- ครั้งท่ี 9/63)

17 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเจาบาน 91 4 162 1.4  100,000         -                     100,000.00          P สํานักปลัดฯ
อาสาพาเท่ียว ประจําป 2563 -                       

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโบราณ 96 15 167 1.1  500,000         496,000.00         4,000.00              P กองแผนฯ
สถานเตาเผาแมนํ้านอย -                       

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอุทยาน 96 14 167 1.2  1,000,000       -                     1,000,000.00       P กองคลัง
แมลามหาราชานุสรณ -                       

20 โครงการปรับปรุงกอสรางบริเวณสวนน้ําเพ่ือ 97 16 167 1.3  2,000,000       1,449,000.00      551,000.00          P สํานักปลัดฯ กันเงนิกรณีกอหนี้

สุขภาพและการทองเท่ียว ศาลาพักผอน -                       ผูกพัน

หลังคากันแดด หลังคาสระวายน้ํา ลานออก -                       1,449,000 บาท

กําลังกาย -                       
21 ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนสายเลี่ยงเมือง 98 19 167 1.4  480,000         471,000.00         9,000.00              P กองชาง

อ.เมือง จ.สิงหบุรี -                       
21 รวม 4,180,000      2,416,000.00     1,764,000.00      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 คาใชจายการจัดงานบวงสรวงวีรชนคาย 100 1 170 3.3  200,000         174,163.00         25,837.00            P กองชาง

บางระจัน เชน งานแสดงแสงสีเสียง -                       
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
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ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

หนา/ขอ หนา/ขอ



คาจางเหมาดนตรี คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม -                       
ผาประดับเวทีและอืน ๆ -                       
(งปม. 500,000 โอนลด 300,000.- ครั้งท่ี 3/63)

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา #REF! #REF! #REF!

2 2.1 ปรับปรุงพลับพลาที่ประทับรัชการที่ 9 100 2 175 2.1  500,000         478,000.00         22,000.00            P กองชาง

     บริเวณในอุทยานวีรชนคายบางระจัน -                       

2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคบริเวณ 100 2 176 2.3  900,000         790,000.00         110,000.00          P กองชาง

     ภายในอุทยานวีรชนคายบางระจัน -                       

(งปม. 1,000,000.- โอนลด 100,000.-ครั้งท่ี 7/63)

3 จัดทําปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง 101 5 176 2.4  150,000         -                     150,000.00          P กองชาง

บริเวณวัดโพธิ์เกาตน ต.บางระจัน -                       

อ.คายบางระจัน -                       

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองหมอแกง พ/ป ตั้งจายรายการ 7,200,000       -                     7,200,000.00       P กองชาง กันเงินกรณีไมกอหนี้

(ฝงใต) ต.มวงหมู อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี ค.2 4 ใหม -                       7,200,000 บาท

(โอนลดเพิ่ม  7,200,000.- ครั้งท่ี 7/63)

5 โครงการกอสรางลานอเนกประสงคบริเวณหนา พ/ป ตั้งจายรายการ 8,500,000       -                     8,500,000.00       P สํานักปลัดฯ กันเงินกรณีไมกอหนี้

ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี (หลังเดิม) ร.ศ.130 ค.2 ใหม 8,500,000 บาท

55 3

5 รวม 17,250,000    1,268,000.00     15,982,000.00    

26 รวมทั้งสิ้น 21,430,000    3,684,000.00     17,746,000.00    

-28-

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
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ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

หนา/ขอ หนา/ขอ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8360021



อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพกลุมสหกรณ 104 3 144 1.3   100,000    -         100,000.00     P สํานักปลัดฯ

และกลุมแมบานหรือกลุมอาชีพ

(งปม. 500,000.- โอนลด 400,000 ครั้งที่ 9/63)

1 รวม 100,000   -         100,000.00    

1 รวมทั้งสิ้น 100,000   -         100,000.00    -29-

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 25663 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ

จํา
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นโ
คร

งก
าร

โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติฯ งบประมาณเบิกจาย
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ดํา
เนิ

นก
าร

อย
ูระ

หว
าง

ดํา
เน

ินก
าร

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
วเ

สร็
จ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

หนา/ขอ หนา/ขอ





อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 1.1วัสดุการแพทย เชน ถุงมือปองกันเชื้อโรค 129 9 131 1.1 50,000           12,140.00            37,860.00            P กองชาง

     ผาปดปาก ปดจมูก และอื่น ๆ -                       

1.2 คาวัสดุเพื่อใชในการสาธารณภัย เชน 129 1 131 1.2 50,000           19,410.00            30,590.00            P กองชาง

     รองเทาบูท สายรัดเปล กระบอกไฟ -                       

     กระพริบ ไฟฉาย สปอตไลท และอื่น ๆ -                       

1.3 วัสดุสําหรับสงเคราะหผูยากไรหรือผู 129 1 132 1.3 200,000         94,000.00            106,000.00          P กองชาง

     ประสบภัย เชน หีบศพ ผาหอศพ และ -                       

    วสัดุอ่ืน ๆ -                       

1 รวม 300,000        125,550.00         174,450.00         

แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณจุดเสี่ยง 128 3 177 1.1 1,900,000       -                       1,900,000.00       P กองชาง กันเงินกรณีไมกอหนี้

อันตรายบนสายทางที่รับการถายโอนภารกิจ -                       ผูกพัน

-                       1,900,000 บาท
2 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 97 16 ตั้งจายรายการ 1,958,000       1,695,000.00       263,000.00          P กองแผนฯ กันเงินกอหนี้

คอนกรีต ถนนภายในและลานจอดรถสวน ใหม -                       1695000 บาท
สาธารณะเฉลิมพระเกียรต(ิหนองหมอแกง) -                       
ต.มวงหมู อ.เมืองฯ จ.สิงหบุรี ตามแบบ อบจ. -                       
กําหนด -                       
(โอนเพ่ิม 1,958,000 ครั้งท่ี 4/63)

2 รวม 3,858,000      1,695,000.00      2,163,000.00      

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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หนา/ขอ หนา/ขอ



อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการ"หลังฝนถนนเรียบ" 105 2 177 1.1 1,500,000       1,016,471.99       483,528.01          P กองชาง

2 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 115 28 177 2.1 1,350,000       1,100,000.00       250,000.00          P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตซอยอาสาพัฒนา 3 หมูท่ี 7  -                       

ต.บางมัญเช่ือมตอถนนโพธิ์เงิน อ.เมือง  จ.สิงหบุรี -                       

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50-4.00 ม. ยาว -                       

570 เมตร  หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตเสริม -                       

เหล็กนอยกวา 2,153 ตร.ม. -                       

3 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 115 27 178 2.2 1,860,000       1,850,000.00       10,000.00            P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตสายโพธิ์เงิน ต.บางมัญ -                       

เช่ือมเขตติดตอ ต.บางกระบือ อ.เมือง -                       

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00-4.50 ม. ยาว -                       

1,350 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติก -                       

คอนกรีตไมนอยกวา 5,907 ตร.ม. -                       

(งปม.2,700,000.-  โอนลด 840,000.- -                       

ครั้งท่ี 4/63)

4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 115 29 178 2.3 1,514,000       1,489,000.00       25,000.00            P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย สห 2016 แยก -                       

ทางหลวง 32-บานบางพาน หมูท่ี 3 ต.บางมัญ -                       

อ.เมือง ขนาดผิดจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว -                       

1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี -                       

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 6,000 ตรม. -                       

หนา/ขอ

หมายเหตุ

หนา/ขอ

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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(งปม.2,420,000.- โอนลด 906,000.- ครั้งท่ี 4/63)

6,224,000       5,455,471.99       768,528.01          

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,224,000       5,455,471.99       768,528.01          

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขนาน 116 30 178 2.4 1,500,000       994,100.00          505,900.00          P กองแผนฯ

ถนนสายเอเชีย หมูที่ 3 ต.โพกรวม อ.เมือง -                       

เช่ือมเขตติดตอ ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี -                       

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. -                       

ยาว 620 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีคอนกรีต -                       

เสริมเหล็กไมนอยกวา 2,480 ตร.ม. -                       

6 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 116 31 179 2.5 1,650,000       1,645,000.00       5,000.00              P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานหัวไผ- -                       

แหลมทอง ม.8 ถึง ม.11 ต.หัวไผ อ.เมือง -                       

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 1,000ม. -                       

หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติก -                       

คอนกรีตไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. -                       

(งปม.2,420,000.- โอนลด 770,000.- -                       

 ครั้งท่ี 4/63)

7 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร 107 5 179 2.6 681,000         672,000.00          9,000.00              P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอยหวย -                       

จระเข  ม.5 ต.ตนโพธิ์ เช่ือมตอถนนทางหลวง -                       

หมายเลข 3030 อ.เมือง ขนาดผิวจราจร -                       

กวาง 4.00 ม. ยาว 1,140 ม. หนา -                       

0.04 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติก -                       
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หนา/ขอ หนา/ขอ

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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คอนกรีตไมนอยกวา 4,560 ตร.ม. -                       

(งปม.1,200,000.- โอนลด 519,000.- 

ครั้งท่ี 4/63)

10,055,000    8,766,571.99       1,288,428.01       

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,055,000    8,766,571.99       1,288,428.01       

8 8.1 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 105 1 179 2.7 1,684,000       1,650,111.02       33,888.98            P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายจักรสีห-พิกุลทอง -                       

ต.จักรสีห อ.เมือง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

ยาว 1,009 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติก

ไมนอยกวา 6,054 ตร.ม.

(งปม. 2,584,000.- โอนลด 900,000.-  

ครั้งท่ี 4/63)

8.2 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร 105 1 180 2.8 3,987,000       3,610,000.00       377,000.00          P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีตสายบางเสด็จ ม.2

ต.ตนโพธิ์ - ม.4 ต.จักรสีห อ.เมือง ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 ม. ยาว 2,320 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 13,920 ตร.ม.

(งปม.5,975,000.- โอนลด 1,988,000.- 

ครั้งท่ี 4/63)

8.3 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลท 105 1 180 2.9 924,000         775,000.00          149,000.00          P กองแผนฯ

ติกคอนกรีตถนน สห 10016 บานโคกพราว-

บานไร ต.โพประจักษ อ.ทาชาง ขนาดผิวจราจร

ขอบัญญัติฯ งบประมาณเบิกจาย

ไม
ได

ดํา
เน

นิก
าร

อยู
ระ

หว
าง

ดํา
เน

ินก
าร

ดาํ
เน

ินก
าร

แล
วเ

สร
จ็

ผูรับผิดชอบ

หนา/ขอ หนา/ขอ

หมายเหตุ

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

จํา
นว

นโ
คร

งก
าร

โครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาฯ



กวาง 5.00 ม. ยาว 750 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 3,750 ตร.ม. 

(งปม.1,212,000.- โอนลด 288,000.- ครั้งท่ี 9/63) 

16,650,000    14,801,683.01     1,848,316.99       

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,650,000    14,801,683.01     1,848,316.99       

8.4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 105 1 181 2.1 1,424,000       1,192,000.00       232,000.00          P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย สห 10003 

บานทองเอน-บานเซาสิงห ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม.

ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี

คสล. ไมนอยกวา  6,000 ตร.ม. 

(งปม. 1,924,000.- โอนลด 500,000.- ครั้งท่ี 4/63)

8.5 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 105 1 182 2.1 1,900,000       1,882,928.01       17,071.99            P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10010 -                       

บานไผดํา-บานลองกระเบา ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี -                       

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว -                       

 1,230 ม. หนา 0.05 ม.  หรือคิดเปนพื้นท่ี -                       

 แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 7,380 ตร.ม. -                       

 (งปม.3,300,000.- โอนลด 1,400,000 ครั้งท่ี 4/63) -                       

8.6 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 105 1 182 2.2 2,159,000       1,948,000.00       211,000.00          P กองแผนฯ

แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติฯ งบประมาณเบิกจาย

ไม
ได

ดํา
เน

นิก
าร

อยู
ระ

หว
าง

ดํา
เน

ินก
าร

ดํา
เน

ินก
าร

แล
วเ

สร
จ็

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

หนา/ขอ หนา/ขอ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

จํา
นว

นโ
คร

งก
าร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63



แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สห.ถ.10009 -                       

บานทองเอน-บานเชียงราก ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี -                       

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม. -                       

ยาว 1,735 ม. หรือคิดเปน พท.ไมนอยกวา -                       

10,410 ตร.ม. -                       

(งปม. 3,359,000.-  โอนลด 1,200,000 ครั้งท่ี 4/63) 

22,133,000    19,824,611.02     2,308,388.98       

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22,133,000    19,824,611.02     2,308,388.98       

8.7 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 105 1 183 2.2 2,563,000       2,480,000.00       83,000.00            P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10010

บานโพธิ์หอม-บานพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ขนาดผิวจราจรกวาง  6.00 ม. ยาว 2,270 ม. 

ไหลทางขางละ  0.50 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลท

ติกคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  15,890 ตร.ม.

(งปม.4,221,000.-  โอนลด  1,658,000 ครั้งท่ี 4/63) 

8.8 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 105 1 183 2.2 1,233,000       1,199,500.00       33,500.00            P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สห.ถ.10022 

บานแมลา-บานแหลมทอง ต.แมลา อ.บางระจัน

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง   6.00 ม.

ยาว 760 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีต

ไมนอยกวา 4,560 ตร.ม. 

หมายเหตุ
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(งปม.2,033,000.- โอนลด 800,000 บาท ครั้งท่ี 4/63)

8.9 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 105 1 184 2.20 6,000             -                       6,000.00              P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทัลทติกคอนกรีต  สห.ถ.10019 ม.8

ต.ไมดัด -ม.6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจันจ.สิงหบุรี 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.ยาว  3,462 ม.

หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา

20,772 ตร.ม.

(งปม. 8,513,000.- โอนลด  8,507,000.- ครั้งท่ี 4/63)

25,935,000    23,504,111.02     2,430,888.98       

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25,935,000    23,504,111.02     2,430,888.98       

8.10 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 105 105 1 184 2.2 4,000             -                       4,000.00              P กองแผนฯ

ผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สห 10015

บานโพธิ์หอม-บานโคก- นางพระจันทร 

ต.โพธิ์ชนไก,ต.แมลา,ต.ทับยาอ.บางระจัน

อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรีขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 ม. ยาว 1,375 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี

แอสฟลทติก คอนกรีตไมนอยกวา8,250 ตร.ม.

 (งปม.3,448,000.- โอนลด  2,168,000.-และ

1,276,000.-  ครั้งท่ี 4/63)

8.11 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 105 1 186 2.3 2,864,000       1,750,000.00       1,114,000.00       P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10007 ผูกพัน

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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แยกทางหลวง 3032-บานดอนมะขาม ต.โพทะเล 1,750,000 บาท

อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี ขนาดผิว จราจรกวาง

5.00 ม. ยาว 900 ม.หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลท

ติกคอนกรีต ไมนอยกวา 4,500 ตร.ม

8.12 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 105 1 186 2.3 2,691,000       1,998,000.00       693,000.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายวังกา-วังกระจับ- ผูกพัน

หอคอย ต.บางระจัน ต.คอทราย ต.บานจา 1,998,000 บาท

อ.คายบางระจัน  จ.สิงหบุรี  ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 ม. ยาว  1,240 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 4,500 ตร.ม.

31,494,000    27,252,111.02     4,241,888.98       

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 31,494,000    27,252,111.02     4,241,888.98       

9 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 115 26 180 2.10 1,553,000       1,493,442.79       59,557.21            P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตสายคูณทอง ม.4 ต.หวยชัน

เช่ือมตอ ต.ทับยา อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 1,320 ม.

หนา 0.05 ม.หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 5,280 ตร.ม.

(งปม. 2,275,000.-  โอนลด 722,000.- ครั้งท่ี 4/63)

10 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ 112 18 181 2.1 935,000         870,000.00          65,000.00            P กองแผนฯ
ลําพระยาพายเรอื แปลง 3 ม. 8 ต.โพธิ์ชัย

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
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อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 ม. ยาว 490 ม. หนา 0.15 ม.
หรือคิดเปนพื้นท่ี คสล. ไมนอยกวา 1,960 ตร.ม. 
 (งปม.1,352,000.- โอนลด 417,000.- ครั้งท่ี 4/63)

11 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 123 53 181 2.1 1,208,000       1,147,000.00       61,000.00            P กองแผนฯ
แอสฟลทติกคอนกรีต ม.10 บานไผขวางถึง
มะขามโพรง ต.ประศุก อ.อินทรบุรี ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 ม. ยาว 1,020 ม. หนา 0.05 ม.
 คิดเปนพื้นท่ี 4,080 ม.
 (งปม.1,708,000.- โอนลด 500,000.- ครั้งท่ี 4/63)

35,190,000    30,762,553.81     4,427,446.19       

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35,190,000    30,762,553.81     4,427,446.19       
12 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 124 55 182 2.2 1,012,000       988,000.00          24,000.00            P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย สห.ถ.35001
บานตลาดโพธิ-์บานแหลมนกกระทุง ต.ไมดัด
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง
6.00 ม. ยาว 650 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 3,900 ตรม.
(งปม. 1,662,000.- โอนลด 650,000.- ครั้งท่ี 4/63)

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันบึง 125 60 183 2.2 1,300,000       1,110,000.00       190,000.00          P กองแผนฯ
พักทัน ม.4 ต.พักทัพ เชื่อมตอ ต.เชิงกลัด

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี  ขนาดผิวจราจรกวาง
5.00 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเปนพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 3,500 ตร.ม. 
(งปม.1,858,000.- โอนลด 558,000.- ครั้งท่ี 4/63)

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 126 64 184 2.2 2,305,000       1,880,000.00       425,000.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้
แอสฟลทติกคอนกรีตสายหนองสาหราย อ.พรหมบุรี ผูกพัน
จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 1,880,000 บาท
1,034 ม.  หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอย 4,136 ตร.ม.

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 114 24 185 2.2 1,626,000       1,180,000.00       446,000.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้
ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี ผูกพัน
เช่ือมตอถนนคันคลองทิ้งนํ้าชลประทาน 1,180,000 บาท
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีเทคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 3,200 ตร.ม.

41,433,000    35,920,553.81     5,512,446.19       

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 41,433,000    35,920,553.81     5,512,446.19       
16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.โพสังโฆ 114 25 185 2.2 1,887,000       -                       1,887,000.00       P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้

อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี เช่ือมตอถนนทางหลวง ผูกพัน
3454 ขนาด ผิวจราจรกวาง ชวงท่ี 1 กวาง 1,887,000 บาท
5.00 ม. ยาว 158 ม. ชวงท่ี 2 กวาง 6.00 ม.
ยาว 312 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 2,212 ตร.ม.

17 กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง 117 32 185 2.3 1,195,000       717,257.00          477,743.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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ธรรมชาติยางตนเดียว ม.2-3 ต.โพทะเล ผูกพัน
อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจร 717,257 บาท
กวาง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
ไหลทางลงลูกรัง 2 ขาง หรือตามสภาพพื้นที่
คิดเปนพ้ืนที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 2,000 ตร.ม.

18 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ป. 1/2563 ตั้งจายรายการ 1,362,000       972,000.00          390,000               P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้
คอนกรีตสายรอบแหลงนํ้า หมูที่ 2 ต.จักรสีห 43 1 ใหม ผูกพัน
อ.เมือง  จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 972,000 บาท
ยาว 1,215 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  4,860 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม  1,362,000  ครั้งท่ี 4/63)

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง ก. 1/63 ตั้งจายรายการ 2,241,000       -                       2,241,000            P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้
ธรรมชาติ หมูท่ี 8 เช่ือมตอ หมูที่ 10 ต.หวยชัน 3 2 ใหม ผูกพัน
อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 2,241,000 บาท
 ยาว 1,055 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 4,220 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 2,241,000  ครั้งท่ี 4/63)

48,118,000    37,609,810.81     10,508,189.19     

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 48,118,000    37,609,810.81     10,508,189.19     
20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร ก. 1/63 ตั้งจายรายการ 2,485,000       1,597,000.00       888,000               P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้

ฝงตะวันตกสายเอเชีย ต.ชีน้ําราย อ.อินทรบุรี 4 3 ใหม ผูกพัน
จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 1,597,000 บาท
ยาว 1,170 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 4,680 ตร.ม. 

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
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(โอนเพ่ิม 2,485,000  ครั้งท่ี 4/63)
21 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก พ. 1/63 ตั้งจายรายการ 1,252,000       950,300.00          301,700               P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้

คอนกรีต ถนนภายในหมูบาน สาย 4 บาน 23 45 ใหม ผูกพัน
บางตาโฉม หมูที่ 8 ถึงสายท่ี 5 บานปลาไหล 950,300 บาท
หมูท่ี 9 ต.ทางาม อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 1,105 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติก
คอนกรีตไมนอยกวา 4,420 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,252,000  ครั้งท่ี 4/63)

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ก. 2/63 ตั้งจายรายการ 1,167,000       -                       1,167,000.00       P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้
ต.บางระจัน เช่ือมตอ ต.คอทราย อ.คายบางระจัน 3 2 ใหม ผูกพัน
จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 1,167,000 บาท
ยาว 553 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 2,212 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,167,000  ครั้งท่ี 4/63)

23 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก พ. 1/63 ตั้งจายรายการ 2,168,000       1,508,000.00       660,000.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้
คอนกรีต สาย ม.5 บานบางจิก-บานบางชัน 5 1 ใหม ผูกพัน
เช่ือมตอถนนสายเอเชีย ต.บานแปง อ.พรหมบุรี 1,508,000 บาท
จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ยาว 925 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
แอสฟลทตกคอนกรีตไมนอยกวา 5,550 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 2,168,000  ครั้งท่ี 4/63) 55,190,000    41,665,110.81     13,524,889.19     

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 55,190,000    41,665,110.81     13,524,889.19     
24 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ก. 2/63 ตั้งจายรายการ 1,276,000       1,070,400.00       205,600.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้

คอนกรีต ถนนรอบหมูบาน ม.3 ต.โพประจักษ 6 5 ใหม ผูกพัน
อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00ม. 1,070,400 บาท

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
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ยาว 600 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ี
แอสฟลทติกคอกนรีตไมนอยกวา 2,400 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,276,000  ครั้งท่ี 4/63)

25 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ก. 1/63 ตั้งจายรายการ 2,162,000       -                       2,162,000.00       P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้
คอนกรีต สายบานหัวไฟ-แหลมทอง ม. 8 ถึง 2 1 ใหม ผูกพัน
ม.11 ต.หัวไผ  อ.เมืองฯ จ.สิงหบุรี ขนาดผิว 2,162,000 บาท
จราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
0.05 ม.หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 2,162,000  ครั้งท่ี 4/63)

26 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ก. 2/63 ตั้งจายรายการ 680,000         573,528.00          106,472.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้
คอนกรีต สายถนนพันเรือง ต.บางพุทรา เช่ือมตอ 7 6 ใหม ผูกพัน
ถนนทางหลวงหมายเลข 309 อ.เมืองฯ จ.สิงหบุรี 573,528 บาท
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.65-10.00ม. ยาว 279 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 2,315.70 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 680,000  ครั้งท่ี 4/63)

27 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ก. 2/63 ตั้งจายรายการ 1,988,000       1,800,474.00       187,526.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้
คอนกรีต สายโพธิ์เงิน(ตอนท่ี2) ต.บางมัญ 8 7 ใหม ผูกพัน
เช่ือมตอเขตติดตอ ต.บางกระบือ อ.เมืองฯ 2,162,000 บาท
จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00-5.00 ม.
ยาว 1,304 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเปน
พื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 5,774 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,988,000  ครั้งท่ี 4/63)

61,296,000    45,109,512.81     16,186,487.19     

อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 61,296,000    45,109,512.81     16,186,487.19     

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 ป.1/63 ตั้งจายรายการ 1,359,000       -                       1,359,000.00       P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้
ต.ไมดัด อ.บางระจัน เช่ือมตอ หมูที่ 3 46 6 ใหม ผูกพัน
ต.คอทราย อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 1,359,000 บาท
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 640 ม.
หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นท่ีเทคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 2,560 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,806,000  ครั้งท่ี 4/63) 
-ปรับลดยอดลง 447,000 บาท โอนไปงบกลาง -                       

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ก.2/63 ตั้งจายรายการ 1,922,000       1,843,000.00       79,000.00            P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้
ต.สระแจง เช่ือมตอ ต.บานจา อ.บางระจัน 5 4 ใหม ผูกพัน
จ.สิงหบุรี  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 1,843,000 บาท
 ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปน
พื้นท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
3,400 ตร.ม.
(โอนเพิ่ม 1,922,000  คร้ังท่ี 4/63)

30 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ป.1/63 ตั้งจายรายการ 1,289,000       1,047,120.00       241,880.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้
คอนกรีต วัดปากแรด หมูท่ี 11 ต.ทับยา เช่ือม 44 3 ใหม ผูกพัน
ตอถนนลาดยางสายบานแหลมทอง-บานใหม 1,047,120 บาท
อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอย
กวา 5,520 ตร.ม.
(โอนเพิ่ม 1,289,000  คร้ังท่ี 4/63)

65,866,000    47,999,633          17,866,367          
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รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 65,866,000    47,999,632.81     17,866,367.19     
31 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ป.1/63 ตั้งจายรายการ 1,658,000       1,349,770.00       308,230.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้

คอนกรีต หมูท่ี 7 ต.อินทรบุรี จากถนนทางหลวง 44 2 ใหม ผูกพัน
หมายเลข 32 ไปทางทิศตะวันออกถึง ต.งิ้วราย 1,349,770 บาท
อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจร ชวงท่ี 1
กวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือ
หนา 0.05 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 5.00 เมตร
ยาว 90.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ชวงท่ี 3
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติ
คอนกรีตไมนอยกวา 4,770 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,658,000.-  ครั้งท่ี 4/63)

32 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ก.2/63 ตั้งจายรายการ 1,217,000       1,012,760.00       204,240.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีกอหนี้
คอนกรีต หมูท่ี 10 บานไผขวาง ถึงมะขามโพรง 2 1 ใหม ผูกพัน
ต.ประศุก อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจร 1,012,000 บาท
กวาง 4.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติก
คอนกรีตไมนอยกวา 3,440 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,217,000.-  ครั้งท่ี 4/63)

33 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ป.1/63 ตั้งจายรายการ 1,490,000       -                       1,490,000.00       P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้
คอนกรีต หมูท่ี 9 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน 45 4 ใหม ผูกพัน
จ.สิงหบุรี  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 1,490,000 บาท
ยาว 915.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
คิดเปนพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,660 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,490,000  ครั้งท่ี 4/63)

70,231,000    50,362,162.81     19,868,837.19     

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 70,231,000    50,362,162.81     19,868,837.19     
34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ป.1/63 ตั้งจายรายการ 1,930,000       -                       1,930,000.00       P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้

ต.หนองกระทุม อ.คายบางระจัน เช่ือมตอ 45 5 ใหม ผูกพัน
ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจร 1,930,000 บาท
กวาง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเปนพื้นท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
3,600 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,930,000  ครั้งท่ี 4/63)

35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงวังกระจับ ก.2/63 ตั้งจายรายการ 601,000         -                       601,000.00          P กองแผนฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้
ต.คอทราย อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี ขนาดผิว 4 3 ใหม ผูกพัน
จราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนา 601,000 บาท
0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอย
กวา 1,080 ตร.ม.
(โอนเพ่ิม 1,487,000  ครั้งท่ี 4/63) โอนลด

886,000.- ครั้งท่ี 9/63
.

35 รวม 72,762,000    50,362,162.81     22,399,837.19     
แผนงานงบกลาง

1 เงินสํารองจาย 131 1 188 2.1 7,780,000       2,299,897.00       5,480,103.00       P กองแผนฯ
(โอนเพ่ิม 1,333,000  และโอนเพ่ิม 447,000.-
ครั้งท่ี 9/63

1 รวม 7,780,000       2,299,897.00       5,480,103.00       

39 รวมทั้งสิ้น 84,700,000    54,482,609.81    30,217,390.19    
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานเคหะและชุมชน

1 คาใชจายในการกําจัดขยะอันตราย เชน 137 1 142 1.1   105,000       81,694.00          23,306.00       P กองแผนฯ

คาจางเหมากําจัดขยะอันตราย คาจัดซื้อ -                 

ถังขยะ คาบริหารจัดการ -                 

(งปม. 200,000.- โอนลด 95,000.- คร้ังท่ี 8/63) -                 

2 อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงหบุรี 138 2 142 1      5,000,000    4,733,651.00     266,349.00    P กองแผนฯ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย -                 

-                 

2 รวม 5,105,000   4,815,345.00    289,655.00    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการอนุรักษพัฒนาพันธุกรรมพืช 134 1 147 1.13 60,000         19,370.00          40,630.00       P กองการศึกษาฯ

และสวนสมุนไพรทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี

1 รวม 60,000        19,370.00         40,630.00      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 คาติดตามประเมินผลและปรับปรุง 136 1 169 3.2   100,000       -                    100,000.00    P กองชาง

ผังเมืองรวมจังหวัดสิงหบุรี สํานักงาน

โยธาและผังเมือง

1 รวม 100,000      -                   100,000.00    

4 รวมทั้งสิ้น 5,265,000   4,834,715.00    430,285.00    
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ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
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รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 คาบอกรับวารสาร 142 9 106 1.4 40,000         15,980.00          24,020.00          P สํานักปลัดฯ

2 คาโฆษณาและเผยแพร 141 7 106 1.6 1,000,000    561,525.00        438,475.00        P สํานักปลัดฯ

3 คารับรอง การตอนรบบุคคล หรือคณะบุคคล 140 4 106 2.2 200,000       63,975.00          136,025.00        P สํานักปลัดฯ

4 โครงการทําความดีตอสังคม เพื่อพัฒนา 140 6 108 3.7 10,000         -                    10,000.00          P สํานักปลัดฯ

คุณธรรม จริยธรรมใหกับเครือขายภาครัฐ -                    

ตอตานการทุจริต -                    

5 โครงการอบรมใหความรูปลูกจิตสํานึกในการ 140 5 108 3.8 20,000         11,450.00          8,550.00            P สํานักปลัดฯ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับเครือขาย -                    

ภาครัฐตอตานการทุจริต -                    

6 โครงการ อบจ.สิงหบุรี พบปะสื่อมวลชน 141 8 109 3.9 200,000       38,190.00          161,810.00        P สํานักปลัดฯ

และองคกรเครือขาย -                    

7 คาใชจายในการจัดําทแผนพัฒนาองคการ 142 10 120 1.2 50,000         -                    50,000.00          P กองแผนฯ

บริหารสวนจังหวัดและสงเสริมสนับสนุนการ -                    

จัดทําแผนชุมชน -                    

8 คาใชจายในการรณรงคประชาสัมพันธปลูกฝงจิต 139 1 123 1.2 50,000         -                    50,000.00          P กองคลัง

สํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญของการเสียภาษี -                    

-                    

8 รวม 1,570,000    691,120.00        878,880.00        

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 1.1 คาซอมแซมบํารุงรกัษายานพาหนะ 144 4 170 4.2 1,900,000    1,898,731.11     1,268.89            P กองชาง

รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง รถประจํา

ตําแหนง เครื่องทุนแรงและเครื่องจักรกล

(งปม. 1,800,000.- โอนเพ่ิม 100,000.- 

ครั้งท่ี 6/63)

1,900,000    1,898,731.11     1,268.89            

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
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อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,900,000    1,898,731.11     1,268.89            

1.2 คาซอมแซมบํารุงรกัษายานพาหนะรถเครน 144 4 ตั้งจายรายการ 500,000       447,000.00        53,000.00          P กองชาง กันเงนิกรณีกอหน้ี

6 ลอหมายเลขทะเบียน 80--5631 สิงหบุรี ใหม -                    ผูกพัน

ระหัสพัสด0ุ02-47-0001 -                    447,000 บาท

(โอนเพ่ิม 500,000  ครั้งท่ี 4/63)

1.3 คาซอมแซมบํารุงรกัษาเครื่องจักรกล 144 4 ตั้งจายรายการ 500,000       500,000.00        -                    P กองชาง กันเงนิกรณีกอหน้ี

รถขุดไฮดรอลิก โคมัตสุ รุนพีซี 120 ใหม -                    ผูกพัน

ระหัสพัสดุ 018-35-0002 -                    500,000 บาท

(โอนเพ่ิม 500,000  ครั้งท่ี 4/63)

2 คาวัสดุอุปกรณในการกอสรางตาง ๆ 143 3 171 3.1 1,800,000    1,390,447.55     409,552.45        P กองชาง

หรือซอมแซมทาง/ถนนสิ่งกอสรางอ่ืน -                    

ที่ไดรับความเสียหาย ปรับปรุงอาคาร -                    

อสังหาริมทรัพยท่ีอยูในความรับผิดชอบ -                    

(งปม. 2,500,000.- โอนลด 700,000.- ครั้งท่ี 7/63)

3 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง รถจักรยาน 143 2 171 4.1 1,000,000    323,103.25        676,896.75        P กองชาง

ยนต รถยนตสวนกลาง และรถยนตประจํา -                    

ตําแหนง เครื่องทุนแรงและเครื่องจักรกล -                    

4 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 143 1 172 5.1 1,500,000    970,000.25        529,999.75        P กองชาง

สําหรับเครื่องทุนแรงในการสนับสนุน -                    

ชวยเหลือปองกันบรรเทาสาธารณภัย -                    

และภัยพิบัติตาง ๆ -                    

4 รวม 7,200,000    5,529,282.16     1,670,717.84     

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-ก.ย.63

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
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อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ

แผนงานงบกลาง

1 เงินสงเคราะหผูปวยท่ียากไร 145 2 189 3.2 150,000       -                    150,000.00        P สํานักปลัด

2 2.1 เงินบํารุงสมาคม อบจ. แหงประเทศไทย 145 1 188 3.1 200,860       200,860.00        -                    P กองแผนฯ

2.2 เงินสมทบกองทุนทดแทน ตั้งจาย 33,000         33,000.00          -                    P กองแผนฯ

(โอนเพ่ิม  33,000.-  ครั้งท่ี 2/63) รายการใหม

2 รวม 383,860       233,860.00        150,000.00        

14 รวมทั้งสิ้น 9,153,860    6,454,262.16     2,699,597.84     

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-ก.ย.63

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้น 230 8 111 1.1 64,800         63,000.00       1,800.00            P สํานักปลัดฯ

หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

1 รวม 64,800        63,000.00      1,800.00           

แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตร 232 17 132 1.1 1,000,000    -                 1,000,000.00     P กองชาง กันเงนิกรณีไมกอหนี้

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ.ี -                    ผูกพัน

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 -                    1,000,000 บาท

กิโลวัตต จํานวน 1 คัน -                    

2 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 231 16 135 2.2 500,000       -                 500,000.00        P กองคลัง

พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 16 ตัว -                    

อุทยานแมลามหาราชานุสรณ -                    

3 ปอมยามสําเร็จรูปโครงเหล็ก ขนาด 229 5 137 3.1 40,000         37,450.00       2,550.00            P สํานักปลัดฯ

1.50x1.50x 2.40 ม. โครงเหล็กฯ -                    

3 รวม 1,540,000   37,450.00      1,502,550.00    

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 229 4 133 2.1 300,000       255,710.00    44,290.00          P สํานักปลัดฯ

พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 8 ตัว -                    

สนามกีฬา อบจ.สิงหบุรี -                    

2 ตูจัดแสดงของที่ระลึก ขนาด 1.90x1.90x 229 6 149 1.2  34,000         34,000.00       -                    P สํานักปลัดฯ

0.30 เมตร จํานวน 2 ตู -                    

3 เครื่องชั่งนํ้าหนักแบบจิติตอลพรอมท่ีวัด 228 1 153 1.1  20,000         20,000.00       -                    P สํานักปลัดฯ

สวนสูง จํานวน 1 เครื่อง

354,000       309,710.00    44,290.00          

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 
บัญชีครุภัณฑ
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รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 
บัญชีครุภัณฑ
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 354,000       309,710.00    44,290.00          

4 ลูวิ่งไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใชใน 228 2 154 2.1  180,000       178,000.00    2,000.00            P สํานักปลัดฯ

ในสวนน้ําเพ่ือสุขภาพและการทองเท่ียว -                    

5 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 1 ชุด 233 26 155 2.2  80,000         80,000.00       -                    P กองชาง

7 รายการ  สําหรับใชที่อุทยานวีรชนคาย -                    

บางระจัน -                    

-เครื่องบริหารไหลและสะโพก  1 เครื่อง -                    

-เครื่องแกปวดขอเขาโครงสรางเหล็ก 1 เครื่อง -                    

-เครื่องบริหารเขา นอง ขอเขาแบบสปริง -                    

นองโครงสรางเหล็กที่น่ังมีพนักพิงฯ 1 เครื่อง -                    

-เครื่องออกกําลังกายขอเขาจักรยานลอเหล็กฯ -                    

1 เครื่อง -                    

-ลูอเนกประสงค(แบบโยก-วิ่ง สลับเทา) -                    

โครงสรางวัสดุเหล็กฯ  1 เครื่อง -                    

-เครื่องออกกําลังกายแขน โครงกสรางเหล็กฯ -                    

1 เครื่อง -                    

-เครื่องซิทอัพและนวดหลังโครงสรางเหล็กฯ -                    

1 เครื่อง -                    

6 จัดทําซุมนักกีฬาฟุตบอลสํารอง 228 3 156 1.1  80,000         80,000.00       -                    P สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ซุม -                    

7 จัดซื้อโตะหมูบูชาไมสักทําดวยไมสัก ม.9 หนา 9 231 12 159 1.1  16,900         15,900.00       1,000.00            P กองคลัง

พรอมโตะกราบ 1 ตัว จํานวน 1 ชุด -                    

8 จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ขนาด 60x120 ซม. 231 13 159 1.2  132,000       63,000.00       69,000.00          P กองคลัง

 จํานวน 60 ตัว -                    

842,900       726,610.00    116,290.00        
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 842,900       726,610.00    116,290.00        

9 จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงท่ีหองประชุม 230 11 164 3.1  300,000       -                 300,000.00        P กองคลัง

อุทยานแมลามหาราชานุสรณ -                    

10 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 230 10 164 4.1  42,500         -                 42,500.00          P กองคลัง

ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน -                    

1 เครื่อง -                    

11 จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยง230 9 165 4.2  24,300         -                 24,300.00          P กองคลัง

แยงมุม 150 นิ้ว หรือ -                    

96x1120 นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว หรือ -                    

93x124 นิ้ว หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต -                    

12 ปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง จํานวน 231 15 165 4.3  9,900           9,900.00         -                    P กองคลัง

1 ปาย งานปายซิงคประชาสัมพันธ UV -                    

หนา 1.00 มิลลิเมตร ขนาด 1.20x2.40ม. -                    

งานติดตั้งเสาเหล็กกลองดํา 3x3 นิ้ว หนา -                    

2.3 มิลลิเมตร พรอมโครงเคราทาสี -                    

13 ถังขยะพลาสติกแยกประเภทพรอมแทน 231 14 166 5.2  39,600         26,700.00       12,900.00          P กองแผนฯ/

กองแผนฯ 1 ชุด กองคลัง 2 ชุด กองคลัง

13 รวม 1,259,200   763,210.00    495,990.00       

รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 
บัญชีครุภัณฑ
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 คาจัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทาง 232 18 173 1.1  100,000       52,200.00       47,800.00          P กองชาง

ของรถ (GPS) พรอมติดตั้งและดูแลสําหรับ

ติดตั้งกับรถในฝายเครื่องจักรกล

2 คาจัดซื้อชุดกระเชาไฟเบอรกลาสติดปลาย ตั้งจาย 100,000       8,800.00         91,200.00          P กองชาง กันเงนิกรณีกอหนี้

เครนของรถบรรทุกติดเครน หมายเลขทะเบียน รายการใหม ผูกพัน

81-1172 พรอมติดตั้งจํานวน 1 ด 8,800 บาท

(โอนเพ่ิม  100,000.-  ครั้งท่ี 7/63)

2 รวม 200,000      61,000.00      139,000.00       

19 รวมทั้งสิ้น 3,064,000   924,660.00    2,139,340.00    
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 เงนิเดือนผูบริหาร อบจ. นายก อบจ. 100 1.1 1,400,000          1,277,160.00       122,840.00          P สํานักปลัดฯ

2 คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบจ. 100 2.1 300,000             270,000.00          30,000.00            P สํานักปลัดฯ

3 คาตอบแทนพิเศษนายก อบจ.รองนายก อบจ. 100 3.1 300,000             270,000.00          30,000.00            P สํานักปลัดฯ

4 เงนิเดือนเลขานุการและท่ีปรึกษานายก อบจ. 100 4.1 750,000             499,680.00          250,320.00          P สํานักปลัดฯ

5 คาตอบแทนสมาชิกสภา อบจ. รองประธาน 101 5.1 5,866,000          5,474,438.00       391,562.00          P กองกิจการสภาฯ

สภา อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. -                       

6 เงนิเดือนขาราชการ อบจ. 101 1.1 14,475,000        10,461,333.73     4,013,666.27       P สํานักปลัดฯ/

-                       กองกิจการสภาฯ

7 คาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน 101 2.1 400,400             300,683.44          99,716.56            P สํานักปลัดฯ

ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน และตําแหนง -                       

ประเภทอํานวยการ -                       

(งปม. 590,400.- โอนลด 190,000.- ครั้งท่ี 5/63)

8 คาตอบแทนพิเศษของขาราชการ อบจ. 101 2.2 40,000               -                       40,000.00            P สํานักปลัดฯ

ที่ไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของตําแหนง -                       

กรณีไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน -                       

9 เงนิเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแกขาราชการ อบจ. 101 2.3 240,000             77,444.00            162,556.00          P สํานักปลัดฯ

10 เงนิเพ่ิมประจําตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน 102 3.1 968,400             543,005.82          425,394.18          P สํานักปลัดฯ

และตําแหนงประเภทอํานวยการ -                       

11 คาจางลูกจางประจํา อบจ. 102 4.1 505,000             245,280.00          259,720.00          P สํานักปลัดฯ

12 คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากคาจางของ 102 5.1 30,000               -                       30,000.00            P สํานักปลัดฯ

ลูกจางประจํา -                       

25,274,800        19,419,024.99     5,855,775.01       

-53-
รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 

คาใชจายที่ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 



อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25,274,800        19,419,024.99     5,855,775.01       

13 เงนิตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา 102 5.2 30,000               -                       30,000.00            P สํานักปลัดฯ

14 คาตอบแทนพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ 103 6.1 22,000,000        15,324,365.50     6,675,634.50       P สํานักปลัดฯ

ที่ปฏิบัติงาน อบจ. และสถานที่ อบจ.ดูแล -                       

หรือรับการถายโอน เชน อุทยานแมลา -                       

คายบางระจัน สนามกีฬา โบราณสถานเตา -                       

เผาแมน้ํานอย -                       

15 คาตอบแทนพนักงานจางตําแหนงครูอาสา 103 6.2 750,000             256,680.00          493,320.00          P สํานักปลัดฯ

พัฒนาการกีฬา -                       

16 เงนิเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานจาง 103 7.1 1,060,000          1,006,269.00       53,731.00            P สํานักปลัดฯ

(งปม. 870,000.- โอนเพ่ิม 190,000.- ครั้งท่ี 5/63)

17 คาตอบแทนพิเศษแกพนักงานจางตามภารกิจ 103 7.2 14,000               -                       14,000.00            P สํานักปลัดฯ

18 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 104 1.1 470,000             -                       470,000.00          P สํานักปลัดฯ

19 เงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 104 1.2 4,500,000          4,000,000.00       500,000.00          P สํานักปลัดฯ

(เงินรางวัลประจําป) สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา -                       

และพนักงานจาง -                       

20 คาเบี้ยประชุม 104 2.1 100,000             -                       100,000.00          P กองกิจการสภาฯ

21 คาตอบแทนการปฏิบัติงานราชการ ลูกจางประจํา 105 3.1 300,000             94,460.00            205,540.00          P สํานักปลัดฯ/

พนักงานจาง -                       กองกิจการสภาฯ

54,498,800        40,100,799.49     14,398,000.51     
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 54,498,800        40,100,799.49     14,398,000.51     

22 คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด 105 1.1 850,000             570,501.00          279,499.00          P สํานักปลัดฯ/

อยางหนึ่ง -                       กองกิจการสภาฯ

 (งปม. 2,550,000.- โอนลด 1,700,000.-  ครั้งท่ี 9/63)

23 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่ 105 1.2 1,000,000          692,640.00          307,360.00          P สํานักปลัดฯ/

ราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบจ. -                       กองกิจการสภาฯ

 (งปม. 1,500,000.- โอนลด 500,000.-  ครั้งท่ี 9/63)

24 คาตอบแทนคณะกรรมการที่ดําเนินการ 104 1.3 83,000               -                       83,000.00            P กองกิจการสภาฯ

เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน -                       

 (งปม. 3,500,000.- โอนลด 1,930,000.-  และ

1,487,000.- รวม 3,408,000 บาท ครั้งท่ี 4/63)

25 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสํานักงาน 105 1.3 2,030,000          1,848,000.00       182,000.00          P สํานักปลัดฯ

อุทยานวีรชนคายบางระจัน ศูนยเครื่องจักรกล บริเวณ -                       

เตาเผาแมนํ้านอยศูนยการทองเท่ียวหนองหมอแกง -                       

สนามกีฬา -                       

 (งปม. 2,530,000.- โอนลด 500,000.-  ครั้งท่ี 9/63)

26 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 106 1.5 50,000               1,999.47              48,000.53            P สํานักปลัดฯ

27 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบจ. 106 2.1 100,000             25,893.00            74,107.00            P กองกิจการสภาฯ

หรือคณะกรรมการประจําสภาคณะตาง ๆ -                       

58,611,800        43,239,832.96     15,371,967.04     
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 58,611,800        43,239,832.96     15,371,967.04     

28 เงนิคาชดใชความเสียหายกรณีละเมิด 107 3.1 200,000             -                       200,000.00          P สํานักปลัดฯ

29 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาขาราชการและลูกจาง 107 3.2 515,000             266,094.00          248,906.00          P สํานักปลัดฯ

30 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษา 107 3.3 350,000             144,707.70          205,292.30          P กองกิจการสภาฯ

ดูงานสมาชิกสภา อบจ. -                       

31 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา 107 3.4 500,000             180,534.20          319,465.80          P สํานักปลัดฯ

จักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร -                       

สมาชิกสภา อบจ. ขาราชการ ลูกจาง -                       

พนักงาน และบุคลากรที่เก่ียวของ

(งปม. 1,000,000.- โอนลด 500,000.-ครั้งท่ี 9/63)

32 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและหรือ 108 3.5 338,000             -                       338,000.00          P กองกิจการสภาฯ

ผูบริหารทองถ่ิน -                       

(งปม. 2,500,000.- โอนลด 2,162,000.-ครั้งท่ี 4/63)

 

33 คาใชจายในการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภา 108 3.6 500,000             -                       500,000.00          P กองกิจการสภาฯ

ทองถ่ินและหรือผูบริหารทองถ่ิน -                       

34 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกสรองรับ 109 3.10 120,000             20,000.00            100,000.00          P สํานักปลัดฯ

การพัฒนาระบบงานราชการ 4.0 ของ อบจ. -                       

35 คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน 109 4.1 550,000             294,286.45          255,713.55          P สํานักปลัดฯ/

-                       กองกิจการสภาฯ

36 จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110 1.1 1,400,000          1,007,559.94       392,440.06          P สํานักปลัดฯ

37 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 110 2.1 70,000               10,992.00            59,008.00            P สํานักปลัดฯ

63,154,800        45,164,007.25     17,990,792.75     
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 63,154,800        45,164,007.25     17,990,792.75     

38 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 110 3.1 200,000             -                       200,000.00          P สํานักปลัดฯ

39 จัดซื้อวัสดุกีฬา 110 4.1 100,000             2,293.00              97,707.00            P สํานักปลัดฯ

40 จัดซื้อเต็นทผาใบทรงปรามิด ขนาด 3x3 ม. 110 5.1 108,000             100,000.00          8,000.00              P สํานักปลัดฯ

สูงไมนอยกวา 2.00 ม. จํานวน 12 เตนท -                       

41 คาวัสดุอื่น ๆ 111 6.1 20,000               8,528.00              11,472.00            P สํานักปลัดฯ

42 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น่ัง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 111 2.1 1,288,000          -                       1,288,000.00       P สํานักปลัดฯ กันเงนิกรณีไมกอหนี้

มต่ํากวา 2,400 ซีซ.ี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา -                       ผูกพัน

กวา 90 กิโลกรม จํานวน 1 คัน -                       1,288,000 บาท

43 จัดซื้อโทรโขง ขนาดกําลังขับไมนอยกวา 15 วัตต 112 3.1 3,500                 1,800.00              1,700.00              P สํานักปลัดฯ

44 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงในตัว ชนิดเคลื่อนท่ี 112 3.2 44,000               44,000.00            -                       P สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 เครื่อง -                       

45 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 112 4.1 27,700               27,000.00            700.00                 P สํานักปลัดฯ

ขนาด 2,500ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง -                       

46 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 113 4.2 32,700               25,900.00            6,800.00              P กองกิจการสภาฯ

ขนาด 3,000 ANSI Lumens  จํานวน 1 เครื่อง -                       

47 จัดซื้อเครื่องจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1เครื่อง 113 4.3 13,000               11,500.00            1,500.00              P สํานักปลัดฯ

ขนาดเสนทะแยงมุม 100 นิ้ว หรือ 60x80 นิ้ว หรือ -                       

 60x84 นิ้ว หรือ  64x84 นิ้ว หรือ 5x7 ฟุต หรือ -                       

 6x6 ฟุต -                       

64,991,700        45,385,028.25     19,606,671.75     
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 64,991,700        45,385,028.25     19,606,671.75     

48 โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 113 4.4 55,000               50,600.00            4,400.00              P สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 เครื่อง -                       

49 จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 114 4.5 19,300               19,300.00            -                       P สํานักปลัดฯ

ไมนอยกวา 21 ลานพิกเซล ขึ้นไป -                       

50 อากาศยานไรคนขับที่ควบคุมดวยวิทยุทางไกล 114 4.6 30,000               30,000.00            -                       P สํานักปลัดฯ

(โดรน) ความละเอียดในการบันทึกภาพไมนอย -                       

กวา 12 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง -                       

51 จัดซื้อกลองถายภาพชนิดกันสั่น (OSMO 114 4.7 15,000               15,000.00            -                       P สํานักปลัดฯ

POCKET) ความละเอียดในการบันทึกภาพ -                       

ไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง -                       

52 จัดซื้อผามานพรอมติดตั้งสําหรับใชหองประชุม 115 5.1 80,000               73,000.00            7,000.00              P สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี -                       

53 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน 115 6.1 16,000               16,000.00            -                       P กองกิจการสภาฯ

จํานวน 1 เครื่อง -                       

54 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 116 6.2 85,000               85,000.00            -                       P สํานักปลัดฯ

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง -                       

55 จัดซื้อสแกนเนอรสําหรับเก็บเอกสารระดับ 117 6.3 90,000               85,000.00            5,000.00              P สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 5 เครื่อง -                       

56 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง 118 6.4 8,600                 8,600.00              -                       P สํานักปลัดฯ

ถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง -                       

57 คาจางที่ปรึกษา 118 1.1 75,000               45,000.00            30,000.00            P สํานักปลัดฯ

65,465,600        45,812,528.25     19,653,071.75     
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โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติฯ งบประมาณเบิกจาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

หนา/ขอ หนา/ขอ อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 65,465,600        45,812,528.25     19,653,071.75     

58 เงนิเดือนขาราชการ 119 1.1 4,000,000          3,048,480.00       951,520.00          P กองแผนฯ

59 คาตอบแทนบุคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ 119 1.1 995,000             921,694.22          73,305.78            P กองแผนฯ

จัดจางและการบริหารงานพัฒนาของของภาครัฐ -                       

(งปม. 600,000.- โอนเพ่ิม 300,000.- ครั้งท่ี 3/63 -                       

และโอนเพ่ิม 95,000 ครั้งท่ี 8/63)

60 คาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 119 2.1 100,000             -                       100,000.00          P กองแผนฯ

61 คาจาเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง 119 1.1 70,000               16,850.85            53,149.15            P กองแผนฯ

62 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 120 1.3 220,000             207,000.00          13,000.00            P กองแผนฯ

บริเวณโบราณสถานเตาเผาแมน้ํานอย -                       

63 คาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ 120 2.1 40,000               -                       40,000.00            P กองแผนฯ

ผูแทนภาคประชาชนที่เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน -                       

64 คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน 120 3.1 70,000               10,805.00            59,195.00            P กองแผนฯ

65 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 121 1.1 50,000               -                       50,000.00            P กองแผนฯ

66 จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิงปรับระดับได -                       

จํานวน 11 ตัว 121 1.1 28,500               27,500.00            1,000.00              P กองแผนฯ

67 จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 121 1.2 200,000             200,000.00          -                       P กองแผนฯ

มัลติฟงกชั่น จํานวน 1 เครื่อง -                       

68 เงนิเดือนขาราชการ 122 1.1 6,100,000          3,931,356.00       2,168,644.00       P กองคลัง/หนวย

-                       ตรวจสอบฯ

69 เงนิปรับปรุงเงนิเดือนประจําปของขาราชการ 122 1.2 600,000             94,824.83            505,175.17          P กองคลัง

77,939,100        54,271,039.15     23,668,060.85     
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 77,939,100        54,271,039.15     23,668,060.85     

70 เงนิปรับปรุงคาจางประจํา 122 2.1 50,000               4,870.00              45,130.00            P กองคลัง

71 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 122 1.1 110,000             -                       110,000.00          P กองคลัง/หนวย

ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง -                       ตรวจสอบฯ

และลูกจางช่ัวคราว -                       

72 คาเชาบานพักขาราชการ 122 2.1 60,000               60,000.00            -                       P กองคลัง

73 เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเก่ียวกับ 123 3.1 300,000             285,900.00          14,100.00            P กองคลัง

การศึกษา -                       

74 คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง 123 1.1 100,000             41,978.45            58,021.55            P กองคลัง

75 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 123 1.3 864,000             529,200.00          334,800.00          P กองคลัง

76 คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน 124 2.1 100,000             6,240.00              93,760.00            P กองคลัง

77 คาวัสดุสํานักงาน 124 1.1 500,000             419,984.00          80,016.00            P กองคลัง

78 คาแบบพิมพ 124 1.2 20,000               4,854.70              15,145.30            P กองคลัง

79 คาวัสดุงานบานงานครัว 124 2.1 100,000             20,954.00            79,046.00            P กองคลัง

80 คาวัสดุคอมพิวเตอร 125 3.1 500,000             448,890.00          51,110.00            P กองคลัง

81 คาไฟฟา 125 1.1 4,000,000          2,803,478.69       1,196,521.31       P กองคลัง

82 คานํ้าประปา 125 2.1 300,000             260,421.64          39,578.36            P กองคลัง

83 คาบริการโทรศัพท 125 3.1 120,000             45,140.97            74,859.03            P กองคลัง

84 คาธรรมเนียม คาไปรษณีย โทรเลข ธนาณัติ 126 4.1 120,000             71,498.20            48,501.80            P กองคลัง

85 คาบริการ โทรภาพหรือโทรสาร 126 5.1 200,000             153,341.70          46,658.30            P กองคลัง

86 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 127 1.1 22,000               21,500.00            500.00                 P กองคลัง

87 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง -                       

80,643,100        56,093,910.30     24,549,189.70     
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 80,643,100        56,093,910.30     24,549,189.70     

88 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 128 1.2 17,000               16,000.00            1,000.00              P กองคลัง

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว )จํานวน 1 เครื่อง -                       

89 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา Network แบบที่ 1 129 1.3 17,800               17,400.00            400.00                 P กองคลัง

 (28 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง -                       

90 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 AV   จํานวน 2 เครื่อง 129 1.4 5,000                 4,900.00              100.00                 P กองคลัง

91 จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 130 1.5 3,200                 2,990.00              210.00                 P กองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง

92 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที1่บ/ช โอน 220,000             -                       220,000.00          P กันเงนิกรณีไมกอหนี้

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน ค. 9/63น.1 ผูกพัน

10 เครื่อง น.1 220,000 บาท

93 จัดซื้อเครื่องพิมพพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ บ/ช โอน 43,000               -                       43,000.00            P กันเงนิกรณีไมกอหนี้

(Ink Tank Printer)จํานวน 10 เครื่อง ค. 9/63 น.2 ผูกพัน

43,000 บาท

94 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟไฟฟา ขนาด 800 VA บ/ช โอน 25,000               -                       25,000.00            P กันเงนิกรณีไมกอหนี้

ค. 9/63 น.2 ผูกพัน

25,000 บาท

94 รวม 80,974,100       56,135,200.30    24,838,899.70    
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานการศึกษา

1 เงนิเดือนขาราชการ อบจ. 138 1.1 2,300,000          -                       2,300,000.00       P กองการศึกษา

1 รวม 2,300,000          -                       2,300,000.00       

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 เครื่องยอยก่ิงไมชนิดเครื่องยนต ชนาดเครื่อง 163 1.1 200,000             195,000.00          5,000.00              P สํานักปลัดฯ

ยนตไมนอยกวา 5 แรงมา ความจุน้ํามัน -                       

ไมนอยกวา 1.5 ลิตร พรอมติดตั้งเครื่อง -                       

ยอยสับกิ่งไมแบบโลหะพรอมติดตั้งลอ -                       

สําหรับขนยาย จํานวน 5 เครื่อง -                       

2 รถเข็นปูนแบบลอยาง 2 ลอ จํานวน 1 คัน 163 2.1 3,000                 1,500.00              1,500.00              P สํานักปลัดฯ

3 จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด ขนาด 166 5.1 22,000               17,000.00            5,000.00              P สํานักปลัดฯ/

22 นิ้ว 2 เครื่อง -                       กองแผนฯ

4 จัดซื้อเครื่องเปาลม ระบบเครื่องยนตเบนซิน 166 6.1 60,000               47,000.00            13,000.00            P กองชาง

4 จังหวะ แบบสะพายหลัง เครื่องยนตไมต่ํา -                       

กวา 70 CC. -                       

4 รวม 285,000             260,500.00          24,500.00            
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 เงนิเดือนขาราชการ 168 1.1 5,610,000          5,554,011.00       55,989.00            P กองชาง

(งปม. 10,110,000.- โอนลด 4,500,000.- ครั้งท่ี 7/63)

2 คาตอบแทนพิเศษของขาราชการ อบจ. 168 2.1 20,000               -                       20,000.00            P กองชาง

และพนักงานในสังกัด

3 คาจางลูกจางประจํา 168 3.1 800,000             798,110.00          1,890.00              P กองชาง

4 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 168 1.1 150,000             39,060.00            110,940.00          P กองชาง

5 คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด 169 1.1 150,000             30,900.00            119,100.00          P กองชาง

อยางหนึ่ง -                       

6 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 169 1.2 464,000             356,700.00          107,300.00          P กองชาง

บริเวณโบราณสถานเตาเผาแมน้ํานอย -                       

(งปม. 864,000.- โอนลด 400,000.- ครั้งท่ี 7/63

7 คาจางเหมาในการจัดงานเพือรัฐพิธี 169 2.1 200,000             55,958.00            144,042.00          P กองชาง

ประเพณี จัดพิธีและประเพณีทําหุนจําลองปลาน้ําจืด -                       

8 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 169 3.1 50,000               -                       50,000.00            P กองชาง

และนอกราชอาณาจักร ขาราชการ/ลูกจางประจํา -                       

พนักงานจาง -                       

9 คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน 170 4.1 200,000             81,047.43            118,952.57          P กองชาง

10 คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน 170 4.3 400,000             133,506.00          266,494.00          P กองชาง

ที่ดินและสิ่งกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบ -                       

(งปม. 2,000,000.- โอนลด 1,600,000.- ครั้งท่ี 7/63

8,044,000          7,049,292.43       994,707.57          
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,044,000          7,049,292.43       994,707.57          

11 คาวัสดุสําหรับงานพิธี รัฐพิธีประเพณีตาง ๆ 170 1.1 150,000             60,460.00            89,540.00            P กองชาง

12 คาวัสดุอุปกรณไฟฟา วัสดุอุปกรณวิทยุ และโทรศัพท 171 2.1 200,000             99,293.10            100,706.90          P กองชาง

(งปม. 300,000.- โอนลด 100,000.- ครั้งท่ี 6/63

13 คาบริการระบบสัญญาณเครื่องบันทึกขอมูล 172 1.1 24,000               -                       24,000.00            P กองชาง

การเดินทางของรถยนต (GPS) ติดตั้งกับรถ -                       

ในฝายเครื่องจักรกล จํานวน 6 คัน -                       

14 คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 174 1.2 1,430,000          -                       1,430,000.00       P กองชาง กันเงนิกรณีไมกอหนี้

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ.ี -                       ผูกพัน

หรือกําลังกวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ -                       1,430,000 บาท

จํานวน 2 คัน -                       

15 จัดซื้อโคมไฟถนนแบบโซลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย 174 2.1 90,000               89,880.00            120.00                 P กองชาง

กําลังไฟฟาไมนอยกวา  15 วัตต จํานวน 30 ชุด -                       

16 เครื่องเจาะคอนกรีตและแอสฟลต 174 3.1 85,000               84,530.00            470.00                 P กองชาง

แบบใชไฟฟา (Cove Drill) จํานวน 1 เครื่อง -                       

17 คาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) 175 1.1 400,000             -                       400,000.00          P กองชาง

18 กอสรางอาคารบานพักขาราชการ อบจ. 175 2.2 2,600,000          2,132,000.00       468,000.00          P กองชาง กันเงนิกรณีไมกอหนี้

ผูกพัน

2,132,000 บาท

18 รวม 13,023,000       9,515,455.53      3,507,544.47      
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แผนงานงบกลาง

1 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของ 188 1.1 1,572,000          715,232.00          856,768.00          P สํานักปลัดฯ

นายจางและอุดหนุนเปนคาเบ้ียประกันสังคม -                       

ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป -                       

2 เงนิสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกองทุน 189 3.3 727,000             710,890.00          16,110.00            P สํานักปลัดฯ

ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน ตอสุขภาพระดับจังหวัด -                       

3 ทุนการศึกษาปริญญาโท 189 3.4 50,000               -                       50,000.00            P สํานักปลัดฯ

4 ทุนการศึกษาปริญญาตรี 189 3.5 50,000               -                       50,000.00            P สํานักปลัดฯ

5 เงนิสงคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีรถยนตองคการ 189 3.6 100,000             -                       100,000.00          P สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี กอใหเกิดความเสียหาย -                       

6 เงนิชวยพิเศษใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา 190 4.1 200,000             -                       200,000.00          P กองคลัง

และพนักงานจาง -                       

7 เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 190 1.1 2,004,000          2,004,000.00       -                       P กองคลัง เบิกจายแลว

สวนทองถ่ิน (กบท.) -                       

8 เงนิชวยเหลือคาครองชีพผูรับบําเหน็จบํานาญท (ช.ค.บ.) 190 2.1 334,500             334,380.76          119.24                 P กองคลัง

(งปม. 330,000.- โอนเพิ่ม 4,500.- ครั้งที่ 6/63

9 เงนิชวยพิเศษผูรับบํานาญสวนทองถ่ิน 190 3.1 200,000             -                       200,000.00          P กองคลัง

10 เงนิบําเหน็จรายเดือน 190 4.1 1,795,500          1,777,201.20       18,298.80            P กองคลัง

(งปม. 1,800,000.- โอนลด  4,500.- ครั้งท่ี 6/63

10 รวม 7,033,000         5,541,703.96      1,491,296.04      

127 รวมทั้งสิ้น 103,615,100     71,452,859.79    32,162,240.21    
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รายละเอียดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 
คาใชจายที่ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)



อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และการบริหารสาธารณะ

-แผนงานเคหะและชุมชน

1 คาติดตั้งไฟฟาสองสวาง บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ป. ค. 3 14,887,000    9,477,600.00       5,409,400.00       P

บนสายทางท่ีไดรับการถายโอนภารกิจ และถนน 4 1

ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

จังหวัดสิงหบุรี

1 รวม 14,887,000    9,477,600.00      5,409,400.00      

1 รวมทั้งสิ้น 14,887,000    9,477,600.00      5,409,400.00      

รายละเอียดงบประมาณ จายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ 2563  ระหวางเดือน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63
จายขาดเงินสะสม  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมฯ

-แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 8 1 3 1 1,600,000       1,248,000.00       352,000.00          P สํานักปลัดฯ

มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ร.10 -                       

2 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง อํานวยความปลอดภัยบริเวณ 12 1 3 1 12,588,000    9,477,600.00       3,110,400.00       P กองชาง

จุดเสี่ยงอันตราย ถนนสายทางและสถานท่ีที่องคการ -                       

บริหารสวนจังหวัดสิงหบุรีดูแล -                       

-                       

2 รวม 14,188,000    10,725,600         3,462,400           

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และการบริหารสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 4 3 4 1 987,000         680,000.00          307,000.00          P กองแผนฯ

รอบหนองระหาน หมูที่ 8- หมูท่ี 9 ต.ทองเอน

อ.อินทรบุรี  จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง

4.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเปนพื้นท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา

1,840 ตารางเมตร

987,000         680,000.00          307,000.00          

รายละเอียดงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562  ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63
จายขาดเงินสะสม    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 987,000         680,000.00          307,000.00          

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 ต.โพทะเล 3 2 4 2 1,421,000       924,000.00          497,000.00          P กองแผนฯ

อ.คายบางระจัน เช่ือมตอ ต.บานจา อ.บางระจัน -                       

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร -                       

ยาว 628 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีเท -                       

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 2,512 ตารางเมตร -                       

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองทิ้งนํ้าโรงงาน 2 1 4 3 2,649,000       1,790,000.00       859,000.00          P กองแผนฯ

กระดาษ หมูที่ 6 ต.โพกรวม เช่ือมตอเขตติดตอ -                       

ต.บางมัญ อ.เมืองฯ จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง

4.00 เมตร ยาว 1,278 เมตร หนา 0.15เมตร 

หรือคิดเปนพื้นท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา

5,112 ตารางเมตร

4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลท 20 1 5 4 5,816,000       3,568,000.00       2,248,000.00       P กองแผนฯ

ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10007 แยกทางหลวง -                       

 3032-บาน ดอนมะขาม ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน -                       

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร -                       

ยาว 1,796 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติก -                       

คอนกรีตไมนอยกวา 8,980 ตารางเมตร

10,873,000    6,962,000.00       3,911,000.00       

จายขาดเงินสะสม   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียดงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562  ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,873,000    6,962,000.00       3,911,000.00       

5 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลท 20 1 5 5 2,600,000       1,638,000.00       962,000.00          P กองแผนฯ เบิกจายแลว

ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10011 บานปากดง-บานดอน -                       

ต.โพทะเล-ต.หนองกระทุม อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี -                       

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร -                       

หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา -                       

6,000 ตารางเมตร -                       

6 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลท 20 1 6 6 1,040,000       856,000.00          184,000.00          P กองแผนฯ เบิกจายแลว

ติกคอนกรรีตสาย สห.ถ.10014 บานวิหารขาว- -                       

บานจักรสีห  ต.วิหารขาว-ต.จักรสีห อ.ทาชาง-อ.เมือง -                       

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจรากวาง 6.00 เมตร ยาว 450เมตร -                       

หรือคิดเปนพื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา -                       

2,700 ตารางเมตร -                       

7 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก20 1 6 7 6,465,000       3,890,000.00       2,575,000.00       P กองแผนฯ ดําเนินการตามสัญญา

คอนกรีตสายคลองช้ีนาค หมูที่ 5 ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี -                       ครบสัญญา

 จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว -                       17-Jun-63

2,000 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ีแอลฟลทติกคอนกรีต -                       

ไมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร -                       

20,978,000    13,346,000.00     7,632,000.00       

รายละเอียดงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562  ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63
จายขาดเงินสะสม   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,978,000    13,346,000.00     7,632,000.00       

8 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลท 20 1 6 8 3,171,000       2,489,000.00       682,000.00          P กองแผนฯ เบิกจายแลว

ติกคอนกรีตสายบานวงักา-บานวังกระจับ อ.คายบางระจัน

บานวังกระจับ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจร

จรจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร หรือคิดเปน

พื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา

 7,560  ตารางเมตร

9 ปรับปรุงซอมแซมถนนลายางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 20 1 6 9 3,156,000       1,888,000.00       1,268,000.00       P กองแผนฯ เบิกจายแลว

คอนกรีตสาย หมูท่ี 4 ต.คอทราย เช่ือมตอถนนสายบาน

วังกา- บานวังกระจับ-บานหอคอย อ.คายบางระจัน

จ.สิงหบุรี  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว

1,775 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือคิดเปนพื้นท่ี

แอสฟลทติกเทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา

 5,200 ตารางเมตร

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคัดคลองธรรมชาติ 21 3 7 10 3,090,000       2,048,000.00       1,042,000.00       P กองแผนฯ

ยางตนเดียว หมูท่ี 2-3 ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน

จ.สิงหบุรี  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือคิดเปนพื้นท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 5,200 ตร.ม. 

10 รวม 30,395,000    19,771,000.00    10,624,000.00    

รวมทั้งสิ้น 44,583,000    30,496,600.00    14,086,400.00    

จายขาดเงินสะสม   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียดงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562  ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

-ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

-แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 8,821,000     4,890,000.00    3,931,000.00    P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น 

สห.ถ. 10019 หมูที่ 8ต.ไมดัด-หมูที่ 6 

ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

2 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจแบบ 7,311,000     3,790,000.00    3,521,000.00    P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น

สห.ถ.10015 บานโพธิ์หอม-บานโคกนาง

พระจันทร ต.โพชนไก ต.แมลา - ต.ทับยา

อ.บางระจัน -อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

2 รวม 16,132,000   8,680,000.00   7,452,000.00   

2 รวมทั้งสิ้น 16,132,000   8,680,000.00   7,452,000.00   

งบประมาณปงบประมาณ 2563  

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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งบประมาณปงบประมาณ 2563  



อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

-ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

-แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจแบบ 7,452,000     5,780,000.00    1,672,000.00    

แอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น

สห.ถ.10003 บานทองเอน อ.อินทรบุรี

จ.สิงหบุร ีกวาง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

1 รวม 7,452,000     5,780,000.00   1,672,000.00   

1 รวมทั้งสิ้น 7,452,000     5,780,000.00   1,672,000.00   
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการกอสรางหองนํ้าผูพิการ บริเวณ 6 2 ตั้งจาย 211,500         211,300.00          200.00                 P สํานักปลัดฯ

สนามกีฬา อบจ.สิงหบุรี (พ/ป.ค.2) รายการใหม -                       

-                       

2 โครงการกอสรางหองเก็บสารเคมีบริเวณ 4' 2 ตั้งจาย 109,000         109,000.00          -                       P สํานักปลัดฯ

สนามกีฬา อบจ.สิงหบุรี (พ/ป.ค.2) รายการใหม -                       

2 รวม 320,500         320,300.00          200.00                 

2 รวมท้ังสิ้น 320,500         320,300.00          200.00                 -73-
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รายละเอียด  กันเงินงบประมาณประจําป 2562  นํามาจายในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน ต.ค.62-มี.ค.63 (ไตรมาส 1-2)



อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -                       

1 คาปรับปรุงจัดทํานิทรรศการภายในอาคาร 12 7 124 1.1 6,000,000      -                       6,000,000.00       P สํานักปลัดฯ ขยายกันเงิน

ศาลากลางจังหวัด ร.ศ.130 (พ/ป.ค.2) -                       

2 โครงการกอสรางหองนํ้าบริการประชาชนและ 6 3 ตั้งจาย 450,000         450,000.00          -                       P กองชาง

ผูพิการ หองนํ้าชาย 2 หอง หญิง 2 หอง (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

ผูพิการ 1 หอง บริเวณอุยานวรีชนคาย- -                       

บางระจัน -                       

3 โครงการกอสรางเวทีกระทอมวิถีชีวติ บริเวณ 6 4 ตั้งจาย 485,000         480,000.00          5,000.00              P กองชาง

ลานวรีชนภายในอุทยานวีรชนคายบางระจัน (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

ขนาด 2.4x4.8 ม. พรอมฉากหลังเวทีและ

กระทอมวิธีชีวิต ขนาด 2x3 ม. จํานวน 15

หลัง

4 โครงการกอสรางแนวคายพรอมปอมคาย 6 5 ตั้งจาย 400,000         400,000.00          -                       P กองชาง

ภายในอุทยานวีรชนคายบางระจัน (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

อ.คายบางระจัน

5 ปรับปรุงไฟฟาระบบปรับอากาศในอาคาร 17 1 ตั้งจาย 960,000         -                       960,000.00         P สํานักปลัดฯ ขยายกันเงิน

ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี ร.ศ.130 (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

8,295,000      1,330,000.00       6,965,000.00       
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หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต   
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รายละเอียด  กันเงินงบประมาณประจําป 2562  นํามาจายในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน ต.ค.62-มี.ค.63 (ไตรมาส 1-2)
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8,295,000      1,330,000.00       6,965,000.00       

6 โครงการกอสรางซุมประตูเมืองเฉลิม 7 6 ตั้งจาย 5,000,000      2,200,000.00       2,800,000.00       P กองชาง

พระเกียรติฯ  (บริเวณสวนนํ้าภาคกลางตอน (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

บนท่ี 2 ต.มวงหมู)

7 ปรับปรุงบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์พรอมจัดนิทรรศการ 5 2 ตั้งจาย 370,000         370,000.00          -                       P กองชาง

บริเวณภายในวัดโพธิ์เกาตน (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

7 รวม 13,665,000    3,900,000.00       9,765,000.00       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 คาปรับปรุงสวนจัดแสดงภายในอาคาร 13 1 ตั้งจาย 3,500,000      3,122,361.05       377,638.95         P กองชาง

ศูนยประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑประวัติ (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

ศาสตรวีรชนคายบางระจัน

1 รวม 3,500,000      3,122,361.05       377,638.95         

8 รวมทั้งสื้น 17,165,000   7,022,361.05      10,142,638.95    
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หมายเหตุ
หนา/ขอ หนา/ขอ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต   
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รายละเอียด  กันเงินงบประมาณประจําป 2562  นํามาจายในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน ต.ค.62-มี.ค.63 (ไตรมาส 1-2)
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก คสล. 75 1 ตั้งจาย 2,006,000      1,990,000.00       16,000.00            P กองแผนฯ

สายหลังวัดหนองสุม-วดัสวางอารมณ (พ/ป.ค.2) รายการใหม -                       

ต.หวยชัน ต.ประศุก อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี -                       

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว -                       

1135 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี -                       

แอสฟลทติกไมนอยกวา 6,810 ตร.ม. -                       

2 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลอง 58 1 146 1.16 1,683,000      1,680,000.00       3,000.00              P กองแผนฯ

ชลประทาน ม.10 ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี (พ/ป.ค.2) -                       

จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวางง 7.00 ม. ยาว -                       

19.00 ม. -                       

3 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหนองไซ 59 1 146 1.17 3,738,000      2,690,000.00       1,048,000.00       P กองแผนฯ

ม.4 ต.นํ้าตาล เชื่อมตอทางหลวงหมายเลข 32(พ/ป.ค.2) -                       

อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง -                       

4.00 ม. ยาว 1,770.00 ม. หนา 0.15 ม. -                       

หรือคิดเปนพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา -                       

7,080 ตร.ม. -                       

7,427,000      6,360,000.00       1,067,000.00       
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รายละเอียด  กันเงินงบประมาณประจําป 2562  นํามาจายในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน ต.ค.62-มี.ค.63 (ไตรมาส 1-2)
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,427,000      6,360,000.00       1,067,000.00       

4 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิจราจรแบบ 68 2 147 1.19 1,998,000      1,438,000.00       560,000.00         P กองแผนฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตสายบานไรเจก-บาน (พ/ป.ค.2) -                       

พักทัน อ.บางระจัน ขนาดผิวจราจรกวาง -                       

6.00 ม. ยาว 680.00 ม. ไหลทางขางละ -                       

1.00 ม. หรือคิดเปน พท.แอสฟลทติก -                       

คอนกรีตไมนอยกวา 5,440 ตร.ม. -                       

5 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 59 7 147 1.20 626,000         528,500.00          97,500.00            P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีตสาย สห 4008 (พ/ป.ค.2) -                       

บานคลองสาม-บานสามัคคีธรรม ต.สระแจง -                       

อ.บางระจัน ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว -                       

280.00 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีแอสฟลทติก -                       

คอนกรีตไมนอยกวา 2,400 ตร.ม. -                       

6 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 14 ต.ไมดัด 59 8 148 1.17 2,344,000      1,534,000.00       810,000.00         P กองแผนฯ

อ.บางระจัน เชื่อมตอ ม.2,4 และ 5 (พ/ป.ค.2)

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 1,040

หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอย

กวา 4,160 ตร.ม.

12,395,000    9,860,500.00       2,534,500.00       
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,395,000    9,860,500.00       2,534,500.00       

7 กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต 69 6 148 1.23 1,459,000      1,449,000.00       10,000.00            P กองแผนฯ

สาย ม.1 เชื่อมตอ ม.5 ต.โพทะเล (พ/ป.ค.2)

อ.คายบางระจัน ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 5,000

ตร.ม.

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 69 7 149 1.24 1,628,000      1,529,000.00       99,000.00            P กองแผนฯ

บึงใหญ ม.8,5,7 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน(พ/ป.ค.2)

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 1,050ม.

หนา 0.15 ม. ไหลทางลงลูกรังหรือคิดเปน

พื้นที่ไมนอยวา 4,200 ตร.ม.

8 8.1ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติก 57 1 152 1.33 4,100,000      3,890,000.00       210,000.00         P กองแผนฯ

คอนกรีต สาย สห.ถ.10015 บานโพธิ์หอม- (พ/ป.ค.2)

บานโคกนางพระจันทน ต.โพชนไก ต.แมลา

อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง

6.00 ม. ยาว 2,391.00 ม. หรือคิดเปน

พื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา

2,391 ตร.ม.

19,582,000    16,728,500.00     2,853,500.00       
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19,582,000    16,728,500.00     2,853,500.00       

8.2 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 57 1 152 1.35 4,970,000      4,870,000.00       100,000.00         P กองแผนฯ

แบบแอสฟลทติกคอนกรีตสาย สห.ถ.10013 (พ/ป.ค.2)

บานบางระจัน-บานคอทราย ต.บางระจัน-

ต.คอทราย อ.คายบางระจัน ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 ม. ยาว 3,463 ม. หรือคิด

เปนพ้ืนท่ีแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา

17,315 ตร.ม.

8.3 จัดทําปายและติดตั้งเครื่องหมายจราจร 57 1 153 2.1 1,000,000      694,398.22          305,601.78         P กองชาง

ถนนสายทางที่ไดรับการถายโอนภารกิจใหแก (พ/ป.ค.2)

องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี

8 รวม 25,552,000    22,292,898.22     3,259,101.78       

8 รวมทั้งสิ้น 25,552,000   22,292,898.22    3,259,101.78      

-79-

รายละเอียด  กันเงินงบประมาณประจําป 2562  นํามาจายในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน ต.ค.62-มี.ค.63 (ไตรมาส 1-2)
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงการพื้นฐานและการบริการสาธารณะ   

จํา
นว

นโ
คร

งก
าร

โครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติฯ งบประมาณ

ไม
ได

ดํา
เนิ

นก
าร

อย
ูระ

หว
าง

ดํา
เนิ

นก
าร

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
วเ

สร
็จ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
หนา/ขอ หนา/ขอ



อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 กอสรางเช่ือนกันพังทลายของตลิ่งเพ่ือปองกัน 60 1.1 146 1.14 2,250,000      2,089,000.00       161,000.00         P กองแผนฯ เบิกจายแลว

นํ้าทวมบริเวณคอสะพานปูน ม.3 ต.วหิารขาว (พ/ป.ค.2) -                       

อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี ขนาดยาว 25.00 ม.

1 รรวม 2,250,000     2,089,000.00      161,000.00        

1 รวมทั้งสิ้น 2,250,000     2,089,000.00      161,000.00        
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 จัดซื้อรถยนตบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 27 10 87 2.1 2,250,000      586,000.00          1,664,000.00       P สํานักปลัดฯ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ.ี (พ/ป.ค.2) -                       

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลเมตร ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็ป

จํานวน 1 คัน

1 รวม 2,250,000     586,000.00         1,664,000.00      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน พรอมติดเครน 268 45 137 1.2 3,000,000      2,517,000.00       483,000.00         P กองชาง

จํานวน 1 คัน -                       

2 จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 39 49 137 1.1 5,000,000      3,266,000.00       1,734,000.00       P กองชาง

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซ.ี (พ/ป.ค.2) -                       

3 จัดซื้อเครื่องสับยอยผักตบชวาพรอมเคร่ือง 41 54 138 2.3 200,000         195,000.00          5,000.00              P กองชาง

ยนตขนาดไมนอยกวา 5.5 แรงมา พรอมลอ (พ/ป.ค.2) -                       

เลื่อน จํานวน 1 เครื่อง -                       

4 จัดซื้อรถเทรลเลอรทายลาด 12 ลอ 13 2 ตั้งจาย 4,000,000      3,717,000.00       283,000.00         P กองชาง

เครื่องยนตไมนอยกวา 360 แรงมา (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

จํานวน 1 เครื่อง

12,200,000    9,695,000.00       2,505,000.00       
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,200,000    9,695,000.00       2,505,000.00       

5 5.1 จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิก ชนิดแขนยาวพิเศษ 14 4 ตั้งจาย 5,500,000      -                       5,500,000.00       P กองชาง ขยายกันเงิน

ไมนอยกวา 15 เมตร เครื่องยนตไมนอยกวา (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

150 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

5.2 จัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน ขนาดไมนอยกวา 14 4 ตั้งจาย 3,500,000      -                       3,500,000.00       P กองชาง ขยายกันเงิน

3 ตัน พรอมเทรลเลอรหางลาก ชนิดลอหนา (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

เหล็กผิวเรียบ ลอยาง ขนาดไมนอยกวา

40 แรงมา จํานวน 1 คัน

5.3 จัดซื้อโตะหมูบูชา หมู 9 หนา 10 14 4 ตั้งจาย 40,000           22,000.00            18,000.00            P กองชาง

ขนาดกวางของโตะไมนอยกวา 165 ซม.. (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

 ลึก 105 ซม จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง 14 4 ตั้งจาย 34,000           34,000.00            -                       P กองคลัง

5 รวม 21,274,000    9,751,000.00       11,523,000.00     

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 จัดซื้อลูว่ิงไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 13 1 ตั้งจาย 180,000         178,000.00          2,000.00              P สํานักปลัดฯ

(พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

1 รวม 180,000        178,000.00         2,000.00             

แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณ 14 5 ตั้งจาย 176,900         176,600.00          300.00                 P กองชาง

สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

จํานวน 4 ตัว

 

176,900         176,600.00          300.00                 
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อนุมัติ ดําเนินการ คงเหลือ

แผนงานรักษาความสงบภายใน 176,900         176,600.00          300.00                 

2 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณ 14 6 ตั้งจาย 177,500         176,000.00          1,500.00              P กองชาง

อุทยานวีรชนคายบางระจัน จํานวน 4 ตัว (พ/ป.ค.1) รายการใหม -                       

จํานวน 4 ตัว

2 รวม 354,400        352,600.00         1,800.00             

9 รวมทั้งสิ้น 24,058,400   10,867,600.00    13,190,800.00    
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ส่วนท่ี 3 
การติดตามประเมินผลความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 

 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
     ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหาภาค  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ปีงบประมาณ 2563 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์ น ามาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
 

อัตราร้อยละ 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บรุ ี

จ านวนโครงการ ด าเนินการจริง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

37 31 21.53 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็น
มหานครทันสมัยระดับโลก ควบคูก่ับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อมเมือง 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
                              
 



-85- 
 

ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง น ามาด าเนินการจริง 
ปีงบประมาณ 2563 

อัตรา 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บรุ ี
จ านวนโครงการ ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาส่งเสริม
การเกษตรและผลผลิต
ทางการเกษตร 

3 1 0.69 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการผลติสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคดิสร้างสรรคเ์พื่อให้
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
และผลผลิตทางการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ อปท. 
-ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
และผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้ง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
วัฒนธรรมและวถิีชีวิต 

29 24 14.58 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหา
นครทันสมยัระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง 
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยง 
เศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพือ่
เสรมิสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อม
ล  าภายในประเทศ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพและสร้าง
มูลค่าเพิม่เตมิด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการทอ่งเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
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ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง น ามาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

อัตรา 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บรุ ี
จ านวนโครงการ ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเศรษฐกจิ 

3 1 0.69 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
-การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 
-ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง
และพื นที่เศรษฐกจิ 
-ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้าการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวย-ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง น ามาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

อัตรา 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บรุ ี
จ านวนโครงการ ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบรกิารสาธารณะ 

46 39 27.08 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
-ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง 
พื นฐานและระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็น
มหานครทันสมัยระดับโลก ควบคูก่ับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง 
-ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาความเช่ือมโยง
เศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพือ่
เสรมิสร้างเสถียรภาพและลดความ
เหลื่อมล  าภายในประเทศ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ อปท. 
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 4 2.77 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็น
มหานครทันสมัยระดับโลก ควบคูก่ับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง 
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารจดัการน  าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไ้ขปัญหาน  า
ท่วม ภัยแล้งและความสมดลุของระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
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ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง น ามาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

อัตรา 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ อบจ.สิงห์บรุ ี
จ านวนโครงการ ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการ 

18 14 9.72 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทวย-ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ อปท. 
-ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการ 
 บัญชีครุภัณฑ์  19 13..20 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  รวมท้ังสิ้น 144 133 92.36 

 
  สรุปผล  การประเมินผลความสอดคล้องเชื่อมโยงในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ท่ีน ามา
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563  ซึ่งมีความสอดคล้องเช่ือมโยง  ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค  ยุทธศาสตร์จังหวัด   ยุทธศาสตร์ อปท.  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงยุทธศาสตร์  รวม  7 ยุทธศาสตร์  จ านวน 144 โครงการ            
คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.36 
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3. การประเมินผลตนเองตามแบบที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

ค าชี แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบการประเมินตนเอง ในการจัดท าแบบยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
             สิงห์บุรี  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั ง  หลังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ 
             ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ 

มีการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1) มีการจัดตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่   
2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันา

ท้องถิ่น 
  

3) มีการจัดระชุมอย่างต่อเนื่อง   
4) มีการจัดตั งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่   
5) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

6) มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิน่พิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1) มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจดัท าฐานข้อมูล   
2) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
3) มีการวิเคราะห์กายภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ

การพัฒนาของท้องถิ่น 
  

4) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

5) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุร ี

  

6) มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื   
7) มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
8) มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา   
9) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
10) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
11) มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
12) มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร ์   

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 การก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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1.พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต

-แผนงานการศึกษา 3 5,500,000         3 5,500,000         4 5,250,000         4 525,000            4     5,250,000         18     22,025,000          

-แผนงานสาธารณสุข 2 33,684,400       3 52,039,200       3 55,762,000       3 55,762,000       3     55,762,000       14     253,009,600        

-แผนงานสังคมสงเคราะห 1 2,500,000         1 2,500,000         1 3,000,000         1 3,000,000         1     3,000,000         5       14,000,000          

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 3,450,000         10 3,305,000         13 4,855,000         12 3,855,000         12   3,855,000         54     19,320,000          

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 8 3,678,000         11 3,838,000         14 6,952,000         13 5,107,000         13   5,107,000         59     24,682,000          

  และนันทนาการ -    -                       

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 1,300,000         2 1,300,000         2 1,900,000         2 1,500,000         2     1,500,000         10     7,500,000            

รวม 23 50,112,400       30 68,482,200       37 77,719,000       35 69,749,000       35 74,474,000       160  340,536,600        

2.พัฒนาสงเสริมการเกษตร -    -                       
และผลผลิตทางการเกษตร 2 5,500,000         2 5,500,000         3 1,100,000         3 1,100,000         3     1,100,000         13     14,300,000          
แผนงานการเกษตร -    -                       

รวม 2 5,500,000         2 5,500,000         3 1,100,000         3       1,100,000         3     1,100,000         13     14,300,000          

3.พัฒนาการทองเที่ยว -    -                       

เชิงประวัติศาสตร ศาสนา -    -                       

  วัฒนธรรมและนันทนาการ -    -                       

-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 16 25,935,000       19 17,285,000       23 12,965,000       21 12,285,000       21   11,085,000       100  79,555,000          

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 6,650,000         6 6,650,000         6 6,650,000         6 6,650,000         6     6,650,000         30     33,250,000          

รวม 22 32585000 25 23935000 29 19615000 27 18935000 27 17735000 130  112,805,000        

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป

คําชี้แจง : แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยมีกําหนดระยะเวลา

            ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

           1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี

           2. วนั/เดือน/ป ระหวางเดือน     : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

2.1 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแรก  ประกาศ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน  2562

ยุทธศาสตร/แผนงาน

แบบที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี
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4.พัฒนาเศรษฐกิจ

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 3,200,000         3 3,200,000         3 3,000,000         3 3,000,000         3     3,000,000         15     15,400,000          

รวม 3 3,200,000         3 3,200,000         3 3,000,000         3 3,000,000         3 3,000,000         15     15,400,000          

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 40,000,000       4 40,000,000       20 83,269,000       31 132,033,840     21   73,809,800       80     369,112,640        

-แผนงานเคหะและชุมชน 2 4,000,000         2 4,000,000         3 6,500,000         3 5,000,000         3     5,000,000         13     24,500,000          

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4,550,000         4 4,550,000         4 4,550,000         4 4,550,000         4     4,550,000         20     22,750,000          

-แผนงานงบกลาง 1 6,000,000         1 6,000,000         1 6,000,000         1 6,000,000         1     6,000,000         5       30,000,000          

รวม 11 54,550,000       11 54,550,000       28 100,319,000     39 147,583,840     29 89,359,800       118  446,362,640        

6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

-แผนงานการเกษตร 2 2,450,000         2 2,450,000         2 2,450,000         2 2,450,000         2     2,450,000         10     12,250,000          

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 500,000            2 800,000            2 560,000            2 560,000            2     560,000            9       2,980,000            

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 5,100,000         2 5,100,000         2 5,100,000         2 5,100,000         2     5,100,000         10     25,500,000          

-แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,000,000         1 1,000,000         2 6,000,000         2 6,000,000         1     1,000,000         7       15,000,000          

รวม 6 9,050,000         7     9,350,000         8      14,110,000       8       14,110,000       7     9,110,000         36     55,730,000          

7.พัฒนาระบบบริหารและ

การจัดการ

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 3,710,000         10 5,110,000         11 3,520,000         11 3,520,000         11   3,520,000         53     19,380,000          

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 8,800,000         5 8,800,000         5 8,700,000         5 8,700,000         5     8,600,000         25     43,600,000          

-แผนงานงบกลาง 1 170,000            1 170,000            2 350,860            2 350,000            2     350,000            8       1,390,860            

รวม 16   12,680,000       16   14,080,000       18    12,570,860       18     12,570,000       18   12,470,000       86     64,370,860          

รวม 7 ยุทธศาสตร 83   167,677,400     94   179,097,200     126  228,433,860     133  267,047,840     122 207,248,800     558  1,049,505,100     

2.1 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแรก   ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน  2562

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชีครุภัณฑ

-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  -                    -  -                    13 1,296,000         0 -                    -  -                    13     1,296,000            

-แผนงานรักษาความสงบภายใน -  -                    -  -                    4 1,553,200         0 -                    1     1,000,000         5       2,553,200            

-แผนงานบริหารงานทั่วไป -  -                    -  -                    1 64,800              0 -                    1       64,800                 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    4 771,000            5 15,790,000       2     1,690,000         11     18,251,000          

รวม -  -                    -  -                    22    3,685,000         5       15,790,000       3     2,690,000         30     22,165,000          

รวมบัญชีครุภัณฑ -  -                    -  -                    22    3,685,000         5       15,790,000       3     2,690,000         30     22,165,000          

รวมทั้งสิ้น 83   167,677,400     94   179,097,200     148  232,118,860     138  282,837,840     125 209,938,800     588  1,071,670,100     
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1.พัฒนาสงเสริมการเกษตรและ

ผลผลิตทางการเกษตร

-แผนงานการเกษตร -  -                    -  -                    9 18,091,000       8 12,448,000       6     13,948,000       23     44,487,000          

รวม -  -                    -  -                    9      18,091,000       8       12,448,000       6     13,948,000       23     44,487,000          

2.พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร

ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม -  -                    -  -                    8 27,424,000       6 11,300,000       2     3,500,000         16     42,224,000          

 และนันทนาการ

รวม -  -                    -  -                    8      27,424,000       6       11,300,000       2     3,500,000         16     42,224,000          

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป

2.1 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแรก  (โครงการเกินศักยภาพ)   ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน  2562

2.1 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแรก  ประกาศ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน  2562

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป
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3.พัฒนาเศรษฐกิจ

-แผนงานการพาณิชย -  -                    -  -                    3 65,000,000       1 30,000,000       1     3,000,000         5       98,000,000          

รวม -  -                    -  -                    3      65,000,000       1       30,000,000       1     3,000,000         5       98,000,000          

4.พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวตัิ

ศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมและ

วถิีชีวิต

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    104 295,855,000     75 224,593,800     53   169,583,200     232  690,032,000        

-แผนงานเคหะและชุมชน -  -                    -  -                    24 58,827,000       7 18,700,000       3     11,700,000       34     89,227,000          

รวม -  -                    -  -                    128  354,682,000     82     243,293,800     56   181,283,200     266  779,259,000        

5.พัฒนาสังคมและคุณภาพชิวิต

-แผนงานสรางความเขมแข็งของ -  -                    -  -                    16 54,895,000       9 44,490,000       4     21,250,000       29     120,635,000        

 ชุมชน

-แผนงานรักษาความสงบภายใน -  -                    -  -                    7 8,700,000         0 -                    -  -                    7       8,700,000            

รวม -  -                    -  -                    23    63,595,000       9       44,490,000       4     21,250,000       36     129,335,000        

6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    13 234,640,000     8 91,615,200       3     35,000,000       24     361,255,200        

รวม -  -                    -  -                    13    234,640,000     8       91,615,200       3     35,000,000       24     361,255,200        

รวมทั้งสิ้น -  -                    -  -                    184  763,432,000     114  433,147,000     72   257,981,200     370  1,454,560,200     

พ.ศ.2565 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2.1 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแรก  (โครงการเกินศักยภาพ)   ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน  2562
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1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

-แผนงานสังคมสงเคราะห -  -                    -  -                    -   -                    1 700,000            -  -                    1       700,000               

รวม -  -                    -  -                    -   -                    1       700,000            -  -                    1       700,000               

3.พัฒนาการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร ศาสนา

วฒันธรรมและวิถีชีวิต

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    1 34000000 -    -                    -  -                    1       34,000,000          

รวม -  -                    -  -                    1      34,000,000       -    -                    -  -                    1       34,000,000          

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

บริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    13 32,446,000       23 93081400 11 27,389,764       47     152,917,164        

รวม -  -                    -  -                    13    32,446,000       23     93,081,400       11   27,389,764       47     152,917,164        

6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

-แผนงานการเกษตร -  -                    -  -                    3 4,824,700         2       5,200,000         -  -                    5       10,024,700          

รวม -  -                    -  -                    3      4,824,700         2       5,200,000         -  -                    5       10,024,700          

รวมทั้งสิ้น -  -                    -  -                    17    71,270,700       26     98,981,400       11   27,389,764       54     197,641,864        

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561

2.2 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนคร้ังที่ 1/2563 ประจําป 2563 (เพิ่มเติมโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน  2563

รวม 5 ป พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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4.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

บริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    6      7,320,000         10     17,130,800       8     10,957,800       24     35,408,600          

-แผนงานเคหะและชุมชน -  -                    -  -                    11    22,518,000       11     22,218,000       11   22,218,000       33     66,654,000          

รวม -  -                    -  -                    17    29,838,000       21     39,348,800       19   33,175,800       57     102,062,600        

5.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

-แผนงานสรางความเขมแข็งของ -  -                    -  -                    -   -                    -    -                    2     3,520,000         2       3,520,000            

 ชุมชน

รวม -  -                    -  -                    -   -                    -    -                    2     3,520,000         2       3,520,000            

6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

-แผนงานการเกษตร 1     20,000,000       1     15,000,000       7      291,435,000     9       379,435,000     5     224,885,000     23     930,755,000        

-แผนงานเคหะและชุมชน -  -                    -  -                    1      10,000,000       1       10,000,000       1     10,000,000       3       30,000,000          

รวม 1     20,000,000       1     15,000,000       8      301,435,000     10     389,435,000     6     234,885,000     26     960,755,000        

รวมทั้งสิ้น 1     20,000,000       1     15,000,000       25    331,273,000     31     428,783,800     27   271,580,800     85     1,066,337,600     

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  และบริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    6 8,940,000         2 5,200,000         -  -                    8       14,140,000          

รวม -  -                    -  -                    6      8,940,000         2       5,200,000         -  -                    8       14,140,000          
รวมทั้งสิ้น -  -                    -  -                    6      8,940,000         2       5,200,000         -  -                    8       14,140,000          

รวม 5 ป

2.2 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ประจําป 2563  (โครงการเกินศักยภาพ)  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน  2563

2.2 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  (เปลี่ยนแปลงโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน  2563

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    3      15,353,840       3       15,353,840          

รวม -  -                    -  -                    3      15,353,840       3       15,353,840          

รวมทั้งสิ้น -  -                    -  -                    3      15,353,840       3       15,353,840          

โค
รง

กา
ร

งบประมาณ โค
รง

กา
ร

งบประมาณ โค
รง

กา
ร

งบประมาณ โค
รง

กา
ร

งบประมาณ โค
รง

กา
ร

งบประมาณ โค
รง

กา
ร

งบประมาณ

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    7      15,734,000       7       15,734,000          

รวม -  -                    -  -                    7      15,734,000       7       15,734,000          

รวมทั้งสิ้น -  -                    -  -                    7      15,734,000       7       15,734,000          

2.4 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแกไข ครั้งท่ี 2/2563 ประจําป 2563  (แกไขโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน  2563

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป

2.3 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแกไข ครั้งท่ี 1/2563 ประจําป 2563  (แกไขโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป
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1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

-แผนงานการศึกษา -  -                    -  -                    -   -                    1       1,000,000         1     1,000,000         2       2,000,000            

-แผนงานสาธารณสุข -  -                    -  -                    -   -                    1       2,380,000         1     2,380,000         2       4,760,000            

-แผนงานสังคมสงเคราะห -  -                    -  -                    -   -                    2       750,000            2     750,000            4       1,500,000            

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -  -                    -  -                    -   -                    3       850,000            3     850,000            6       1,700,000            

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม -  -                    -  -                    -   -                    2       450,000            1     300,000            3       750,000               

 และนันทนาการ -    -                       

-แผนงานรักษาความสงบภายใน -  -                    -  -                    -   -                    1       100,000            1     100,000            2       200,000               

รวม -  -                    -  -                    -   -                    10     5,530,000         9     5,380,000         19     10,910,000          

2.พัฒนาสงเสริมการเกษตร -    

-แผนงานการเกษตร -  -                    -  -                    -   -                    1       300,000            1     300,000            2       600,000               

รวม -  -                    -  -                    -   -                    1       300,000            1     300,000            2       600,000               

3.พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวตัิ -    

ศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมและวิถึชีวติ

-แผนงานการเกษตร -  -                    -  -                    1      7,200,000         4       880,000            4     880,000            9       8,960,000            

รวม -  -                    -  -                    1      7,200,000         4       880,000            4     880,000            9       8,960,000            

4.พัฒนาเศรษฐกิจ -    

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -  -                    -  -                    -   -                    2       1,500,000         2     1,500,000         4       3,000,000            

รวม -  -                    -  -                    -   -                    2       1,500,000         2     1,500,000         4       3,000,000            

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    -   -                    25     78,366,382       -  -                    25     78,366,382          

-แผนงานเคหะชุมชน 2     6,575,000         2       6,575,000            

รวม -  -                    -  -                    -   -                    25     78,366,382       2     6,575,000         27     84,941,382          

6.พัฒนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    -   -                    2       1,000,000         -  300,000            2       1,300,000            

-แผนงานเคหะชุมชน -  -                    -  -                    -   -                    1       30,000              1     30,000              2       60,000                 

รวม -  -                    -  -                    -   -                    3       1,030,000         1     330,000            4       1,360,000            

2.5 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ประจําป 2563 (เพิ่มเติมโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่ 16  กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป

2.5 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ประจําป 2563 (เพิ่มเติมโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่ 16  กรกฎาคม 2563
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7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

-แผนงานบริหารงานทั่วไป -  -                    -  -                    -   -                    3       3,970,000         2     370,000            5       4,340,000            

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    -   -                    3       800,000            -  -                    3       800,000               

รวม -  -                    -  -                    -   -                    6       4,770,000         2     370,000            8       5,140,000            

รวมทั้งสิ้น -  -                    -  -                    1      7,200,000         51     92,376,382       21   15,335,000       73     114,911,382        
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5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    -   -                    -    -                    5     11,216,000       5       11,216,000          

รวม -  -                    -  -                    -   -                    -    -                    5     11,216,000       5       11,216,000          

6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    -   -                    -    -                    1     9,000,000         1       9,000,000            

รวม -  -                    -  -                    -   -                    -    -                    1     9,000,000         1       9,000,000            

รวมทั้งสิ้น -  -                    -  -                    -   -                    -    -                    6     20,216,000       6       20,216,000          
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1.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

-แผนงานสังคมสงเคราะห 1     2,500,000         1     2,500,000         1      3,000,000         1       3,500,000         1     3,500,000         5       15,000,000          

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -  -                    1     250,000            2      550,000            2       900,000            2     900,000            7       2,600,000            

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ-  -                    -  -                    1      300,000            1       300,000            1     300,000            3       900,000               

รวม 1     2,500,000         2     2,750,000         4      3,850,000         4       4,700,000         4     4,700,000         15     18,500,000          

2.5 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  ประจําป 2563 (โครงการเกินศักยภาพ) ประกาศ ณ วันที่ 16  กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป

2.5 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  (เปลี่ยนแปลงโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่ 16  กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป
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3.พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร

ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

-แผนงานการศนา วฒันธรรมและนันทนาการ 3     16,500,000       3     7,500,000         3      3,500,000         3       3,800,000         3     2,500,000         15     33,800,000          

รวม 3     16,500,000       3     7,500,000         3      3,500,000         3       3,800,000         3     2,500,000         15     33,800,000          

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    2      4,350,000         9       39,747,000       -  -                    11     44,097,000          

รวม -  -                    -  -                    2      4,350,000         9       39,747,000       -  -                    11     44,097,000          

6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-แผนงานเคหะและชุมชน -  -                    -  -                    1      5,000,000         1       10,000,000       -  -                    2       15,000,000          

รวม -  -                    -  -                    1      5,000,000         1       10,000,000       -  -                    2       15,000,000          

7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 1     50,000              1     50,000              1      50,000              1       100,000            1     100,000            5       350,000               

รวม 1     50,000              1     50,000              1      50,000              1       100,000            1     100,000            5       350,000               

รวมทั้งสิ้น 5     19,050,000       6     10,300,000       11    16,750,000       18     58,347,000       8     7,300,000         48     111,747,000        
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5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    -  -                    1      5,328,000         1       5,328,000            

รวม -  -                    -  -                    1      5,328,000         1       5,328,000            

รวมทั้งสิ้น -  -                    -  -                    1      5,328,000         1       5,328,000            

2.6 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแกไข ครั้งท่ี 3/2563 ประจําป 2563  (แกไขโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่  6  สิงหาคม  2563

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป

2.3 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  (เปลี่ยนแปลงโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่ 16  กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป
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5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -                    1     13,000,000       1      15,000,000       1       8,000,000         1     2,000,000         4       38,000,000          

รวม -  -                    1     13,000,000       1      15,000,000       1       8,000,000         1     2,000,000         4       38,000,000          

รวมทั้งสิ้น -  -                    1     13,000,000       1      15,000,000       4       38,000,000          

ยุทธศาสตร/แผนงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ป

2.7 บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563 ประจําป 2563  (เปลี่ยนแปลงโครงการ)  ประกาศ ณ วันที่  17 กันยายน  2563
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สวนที่ 3

ลําดับ โครงการ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ที่ เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ที่ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 1 -      -         8,821,000      4,890,000      3,931,000        

ลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก

คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น

สห.ถ.10019 หมูที่ 8 ต.ไมดัด-

หมูที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน

จ.สิงหบุรี ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร

ยาว 3,111 เมตร หนา 0.05

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 18,666

ตร.ม. ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร

ยาว 351 เมตร หนา 0.05 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 2,106 ตร.ม.

2 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 1 -      -         7,311,000      3,790,000      3,521,000        

ผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงทงถิ่น สห.ถ.10015

บานโพธิ์หอม-บานโคกนางพระจันทร

ต.โพชนไก ต.แมลา ต.ทับยา

อ.บางระจัน อ.อินทรบุรี กวาง

6 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา

0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

16,500 ตร.ม.

2 -      -         16,132,000    8,680,000      7,452,000        

ลําดับ โครงการ ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ที่ เสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ที่ไดรับ เบิกจาย คงเหลือ

1 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิว 1 -      -         7,452,000      5,780,000      1,672,000        

จราจรแบบแอสฟลติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงทองถิ่น สห.ถ.10003

บานทองเอน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

กวาง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

21,000 ตร.ม.

1 -      -         7,452,000      5,780,000      1,672,000        

3 -      -         23,584,000    14,460,000    9,124,000        รวมทั้งสิ้น

-101-

รวม 

             3.1 โครงการท่ีรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําป 2563

             3.2 โครงการท่ีรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจาย) ประจําป 2563

รวม 
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           4. การจัดทําโครงการควรคํานึงถึงโครงการที่เปนภาพรวม  ไมควรนําโครงการที่เปนภาพรวมไวในรายการเดียวกัน ควรมีความชัดเจน 

สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

            1. กรมการปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นลาชา และมีแนวทางเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดทํา

และกําหนดหวงระยะเวลาในการจัดทํานอย  ประกอบกับเจาหนาที่ท่ีตองศึกษาแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปตามแนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด

            2. ควรจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปในแนวทางเดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืน

           3. การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเมื่อมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแกไข แผนพัฒนา คอนขางมีความยุงยากเนื่องจาก

ตองผานขั้นตอนตามแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ และใหเปนไปตามหวงระยะเวลาที่กําหนด

ทําใหเกิดความลาชา

ระบุรายละเอียดโครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด  เพื่อใหตัวชี้วัดการประเมินผลเปนรูปธรรม

           5. โครงการที่นํามาดําเนินการในแตละป ควรนําโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นมาดําเนินการ  หากนําโครงการที่เปนภาพรวมมา

ดําเนินการจัดทําใหตัวชี้วัดเชิงปริมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด



คําชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลภายในเดือน

ธันวาคมของทกุป

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.ชื่อองคืกรปกครองสวนทองถ่ิน : องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี

2.วัน/เดือน/ป                       : วันที่ 30 กันยายน 2563

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน ตามแผนพมันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1. ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 

    จํานวน  144  โครงการ  นํามาดําเนินการในปงบประมาณ 2563 จํานวน 133  โครงการ

จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

1.พัฒนาสังคม -รักษาความสงบภายใน 1         200,000            

   และคุณภาพชีวิต -การศึกษา 2         570,000            

-สาธารณสุข 3         55,762,000       

-สังคมสงเคราะห 1         3,000,000         

-สรางความเขมแข็งของชุมชน 12       5,330,000         

-ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 12       5,027,000         

รวม 31       69,889,000       21.53     23.07         

2.พัฒนาสงเสริม -การเกษตร 1         100,000            -         

   การเกษตร -         

รวม 1         100,000            0.69       0.03           

3.พัฒนาการทองเท่ียว -ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 21       10,196,000       

   เชิงประวัติศาสตร -อุตสาหกรรมและการโยธา 3         2,150,000         

   ศาสนา วัฒนธรรม

   และนันทนาการ

24       12,346,000       16.67     4.08           

4.พัฒนาเศรษฐกิจ -สรางความเขมแข็งของชุมชน 1         500,000            

รวม 1         500,000            0.69       0.17           

5.พัฒนาโครงสราง -รักษาความสงบภายใน 1         300,000            0.69       

   พื้นฐานและบริการ -เคหะและชุมชน 2         3,858,000         

   สาธารณะ -อุตสาหกรรมและการโยธา 35       74,383,000       

-งบกลาง 1         6,000,000         

รวม 39       84,541,000       27.08     27.91         

6.พัฒนาทรัพยากร -เคหะและชุมชน 2         5,200,000         

   ธรรมชาติและ -สรางความเขมแข็งของชุมชน 1         60,000              

   สิ่งแวดลอม -อุตสาหกรรมและการโยธา 1         100,000            

รวม 4         5,360,000         2.78       1.77           

7.พัฒนาระบบบริหาร -บริหารงานทั่วไป 8         1,570,000         

   และการจัดการ -อุตสาหกรรมและการโยธา 4         7,800,000         

-งบกลาง 2         383,860            

รวม 14       9,753,860         9.72       3.22           

รวม 7 ยุทธศาสตร 114     182,489,860     79.17     60.25         
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อัตรารอยละ
งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร

แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร



จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

8.บัญชีครุภัณฑ -บริหารงานทั่วไป 1         64,800              

-รักษาความสงบภายใน 4         1,540,000         

-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13       1,259,200         

-อุตสาหกรรมและการโยธา 1         100,000            

รวม 19       2,964,000         13.20     0.98           

รวมโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาฯ 133    185,453,860    92.36     61.22        

9.คาใชจายที่ไมปรากฎ -บริหารงานทั่วไป 90       88,253,100       

   ในแผนพัฒนาทองถ่ิน -การศึกษา 1         2,300,000         

-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4         285,000            

-อุตสาหกรรมและการโยธา 18       19,623,000       

-งบกลาง 10       7,033,000         

รวม 123     117,494,100     

รวมโครงการไมปรากฎในแผนพัฒนาฯ 123     117,494,100     -         38.79         

รวมงบประมาณทั้งส้ิน -      302,947,960     -         100            

จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน -เคหะและชุมชน 1         14,887,000       100.00   100.00       

   และบริการสาธารณะ

รวม 1         14,887,000       100.00   100.00       

จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน -เคหะและชุมชน 2         14,188,000       16.67     31.89         

   และบริการสาธารณะ -อุตสาหกรรมและการโยธา 10       30,305,000       83.33     68.11         

รวม 12       44,493,000       100.00   100.00       

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ 2563

จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

ปงบประมาณ 2563

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน -ยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจ 2         16,132,000       

   และบริการสาธารณะ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม 2         16,132,000       66.67     68.40         

ปงบประมาณ 2563 เงินเหลือจาย

1.ดานการสรางโอกาสและ -ยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจ 1         7,452,000         

   ความเสมอภาคทางสังคม ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวม 1         7,452,000         33.33     31.60         

รวมเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 3         23,584,000       100.00   100.00       

ยุทธศาสตร แผนงาน งบประมาณ
อัตรารอยละ

งบประมาณ
อัตรารอยละ

3. เงินสะสม  ประจาํปงบประมาณ 2562 นํามาดําเนินการในปงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร แผนงาน งบประมาณ
อัตรารอยละ

                องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรีไดนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 000      โครงการ นํามาดําเนินการจริง  000 โครงการ คิดเปนอัตรารอยละ  00.00

ยุทธศาสตร แผนงาน

2. เงินสะสม  ประจาํปงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร แผนงาน งบประมาณ
อัตรารอยละ
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน (ภาพรวม) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เกณฑช้ีวัด : คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 ระดับมาก

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 ระดับปานกลาง

คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 ระดับนอย

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 ระดับนอยที่สุด

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉลี่ย

8 115 25 1 1 3.85

10 111 27 1 1 3.85

12 112 24 1 1 3.89

14 110 25 0 1 3.91

12 115 21 1 1 3.91

50 83 17 0 0 4.22

49 84 17 0 0 4.21

74 59 17 0 0 4.38

102 34 14 0 0 4.59

4.09

ประเด็นคําถาม

8.การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน

4.การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรราตอสาธารณะ

5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการพัฒนา แกไขปญหา

3.การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ในภาพรวมการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย

9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

1.การเปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

2.การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
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แบบที่ 3/1 แบบท่ี 3/2 แบบท่ี 3/3



แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีใน      ภำพรวม  
              โดยก ำหนดให้มีกำรเกบ็ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชำย  18 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00    หญิง         12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
2. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี   2 คน คดิเปน็ร้อยละ 6.70     20-30 ปี     6 คน คิดเปน็ร้อยละ 20.00 

                          31-40 ปี       4 คน คิดเปน็ร้อยละ 13.30    41-50 ปี     8 คน คิดเปน็ร้อยละ 26.70 
    51-60 ปี       4 คน คิดเปน็ร้อยละ 13.30    61 ปีข้ึนไป   6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

3. การศึกษา  ประถมศึกษำ                 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ    4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 

                 อนุปริญญำ/ปวส.              6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ปริญญำตรี                      1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร 1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.30         เอกชน/รัฐวสิำหกิจ – คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70   รับจ้ำง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 นักเรียน/นักศึกษำ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30    เกษตรกรรม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 
 อื่น ๆ   - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ขวำง ถึงมะขำมโพรง ต.ประศุก 
              อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุร ี  
   : ระดับเกณฑ์กำรช้ีวัด ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51-5.00  ระดับมำกที่สุด   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51-4.50  ระดับมำก   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51-3.50  ระดับปำนกลำง   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51-2.50  ระดับน้อย   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00-1.50  ระดับน้อยท่ีสุด  
 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร 

ประเด็นค ำถำม มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ย 

x  
1.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชำนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรม 8 10 11 - 1 3.80 
2.กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 9 7 13 - 1 3.77 
3.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 10 8 11 - 1 3.87 
4.กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 11 7 11 - 1 3.90 
5.ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 11 8 9 1 1 3.90 
6.กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 15 5 10 - - 4.17 
7.ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรพัฒนำ แก้ไขปัญหำ 16 3 11 - - 4.17 
8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 12 3 15 - - 3.90 
9.ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 14 2 14 - - 4.00 

   ในภาพรวมการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลี่ย 3.94 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในแตล่ะ 
              ยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปลีะ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชำย  18 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00    หญิง         12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 

2. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี   2 คน คดิเปน็ร้อยละ 6.70     20-30 ปี     6 คน คิดเปน็ร้อยละ 20.00 
                          31-40 ปี       4 คน คิดเปน็ร้อยละ 13.30    41-50 ปี     8 คน คิดเปน็ร้อยละ 26.70 

    51-60 ปี       4 คน คิดเปน็ร้อยละ 13.30    61 ปีข้ึนไป   6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 

3. การศึกษา  ประถมศึกษำ                 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ    4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 

                 อนุปริญญำ/ปวส.              6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ปริญญำตรี                      1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร 1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.30         เอกชน/รัฐวสิำหกิจ – คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70   รับจ้ำง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 นักเรียน/นักศึกษำ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30    เกษตรกรรม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 
 อื่น ๆ   - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 10 บ้ำนไผ่ขวำง ถึงมะขำมโพรง ต.ประศุก 
               อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี   
     
 5. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริม 
               การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  ท่านจะให้คะแนนในแต่ละประเด็นเท่าใด  

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8 
2 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8 
3 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8 
4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8 
5 มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8 
6 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 8 
7 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8 
8 ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8 

(คิดเปน็อตัราร้อยละ 80)    คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 8.00 
 
 
 
 



แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภำพรวม  
             โดยก ำหนดให้มีกำรเกบ็ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชำย   16  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.30    หญิง          14 คน คิดเปน็ร้อยละ 46.70 
2. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี   - คน คิดเป็นร้อยละ 00.00    20-30 ปี     3 คน คิดเปน็ร้อยละ 10.00 

                          31-40 ปี       9 คน คิดเปน็ร้อยละ 30.00    41-50 ปี     7 คน คิดเปน็ร้อยละ 23.30 
    51-60 ปี       9 คน คิดเปน็ร้อยละ 30.00    61 ปีข้ึนไป   2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 

3. การศึกษา  ประถมศึกษำ                 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

                 อนุปริญญำ/ปวส.              6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ปริญญำตรี                      2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร - คน คิดเป็นร้อยละ0.00                     เอกชน/รัฐวสิำหกิจ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 
 ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30   รับจำ้ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
 นักเรียน/นักศึกษำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30          เกษตรกรรม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 อื่น ๆ   - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนน สห. 35001  บ้ำนตลำดโพธิ์-บ้ำนแหลมนกกระทุง 
               ต.ไม้ดัด  อ.บำงระจัน  จ.สิงห์บุรี   
   : ระดับเกณฑ์กำรชี้วัด ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51-5.00  ระดับมำกที่สุด   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51-4.50  ระดับมำก   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51-3.50  ระดับปำนกลำง   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51-2.50  ระดับน้อย   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00-1.50  ระดับน้อยท่ีสุด  

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร 
 

ประเด็นค ำถำม มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ย 

x  
1.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชำนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรม - 15 14 1 - 3.47 
2.กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม - 15 14 1 - 3.47 
3.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 1 15 13 1 - 3.53 
4.กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 1 15 14 - - 3.57 
5.ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 1 17 12 - - 3.63 
6.กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 5 18 7 - - 3.90 
7.ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรพัฒนำ แก้ไขปัญหำ 3 21 6 - - 3.87 
8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 12 16 2 - - 4.30 
9.ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 30 - - - - 5.00 

   ในภาพรวมการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลี่ย 3.86 
 
 
 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในแตล่ะ 
              ยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปลีะ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชำย   16  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.30    หญิง          14 คน คิดเปน็ร้อยละ 46.70 
2. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี   - คน คิดเป็นร้อยละ 00.00    20-30 ปี     3 คน คิดเปน็ร้อยละ 10.00 

                          31-40 ปี       9 คน คิดเปน็ร้อยละ 30.00    41-50 ปี     7 คน คิดเปน็ร้อยละ 23.30 
    51-60 ปี       9 คน คิดเปน็ร้อยละ 30.00    61 ปีข้ึนไป   2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 

3. การศึกษา  ประถมศึกษำ                 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

                 อนุปริญญำ/ปวส.              6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ปริญญำตรี                      2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร - คน คิดเป็นร้อยละ0.00                     เอกชน/รัฐวสิำหกิจ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 
 ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30   รับจำ้ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
 นักเรียน/นักศึกษำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30          เกษตรกรรม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 อื่น ๆ   - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนน สห. 35001  บ้ำนตลำดโพธิ์-บ้ำนแหลมนกกระทุง 

   ต.ไม้ดดั  อ.บำงระจัน  จ.สิงห์บรุี   
     
 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร 
               กิจการบ้านเมืองที่ดี  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนในแต่ละประเด็นเท่าใด  

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8 
2 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8 
3 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8 
4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8 
5 มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8 
6 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 8 
7 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8 
8 ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 10 

(คิดเปน็อตัราร้อยละ 80.50)    คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 8.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภำพรวม  
             โดยก ำหนดให้มีกำรเกบ็ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

5. เพศ   ชำย   18  คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00    หญิง          12 คน คิดเปน็ร้อยละ 40.00 
6. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.70    20-30 ปี     4 คน คิดเปน็ร้อยละ 13.30 

                          31-40 ปี      5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70    41-50 ปี     7 คน คิดเปน็ร้อยละ 23.30 
    51-60 ปี      7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30    61 ปีข้ึนไป   5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 

7. การศึกษา  ประถมศึกษำ                    9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

                 อนุปริญญำ/ปวส.              6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ปริญญำตรี                      3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร - คน คิดเป็นร้อยละ0.00                      เอกชน/รัฐวสิำหกิจ - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00    รับจ้ำง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 นักเรียน/นักศึกษำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30           เกษตรกรรม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 อื่น ๆ   1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนน สห. 10016 บ้ำนโคกพรำ้ว-บ้ำนไร่  ต.โพประจักษ ์
               อ.ท่ำช้ำง  จ.สิงห์บุรี   
   : ระดับเกณฑ์กำรชี้วัด ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51-5.00  ระดับมำกที่สุด   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51-4.50  ระดับมำก   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51-3.50  ระดับปำนกลำง   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51-2.50  ระดับน้อย   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00-1.50  ระดับน้อยท่ีสุด  

8. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร 

ประเด็นค ำถำม มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ย 

x  
1.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชำนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรม - 30 - - - 4.00 
2.กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม - 30 - - - 4.00 
3.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม - 30 - - - 4.00 
4.กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ - 30 - - - 4.00 
5.ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม - 30 - - - 4.00 
6.กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 15 15 - - - 4.50 
7.ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรพัฒนำ แก้ไขปัญหำ 14 16 - - - 4.47 
8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 24 6 - - - 4.80 
9.ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 29 1 - - - 4.97 

   ในภาพรวมการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ  ค่าเฉลี่ย 4.84 
 
 
 

 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในแตล่ะ 
              ยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปลีะ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชำย   18  คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00    หญิง          12 คน คิดเปน็ร้อยละ 40.00 
2. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.70    20-30 ปี     4 คน คิดเปน็ร้อยละ 13.30 

                          31-40 ปี      5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70    41-50 ปี     7 คน คิดเปน็ร้อยละ 23.30 
    51-60 ปี      7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30    61 ปีข้ึนไป   5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 

3. การศึกษา  ประถมศึกษำ                    9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

                 อนุปริญญำ/ปวส.              6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ปริญญำตรี                      3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร - คน คิดเป็นร้อยละ0.00                      เอกชน/รัฐวสิำหกิจ - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00    รับจ้ำง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 นักเรียน/นักศึกษำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30           เกษตรกรรม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 อื่น ๆ   1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สห. 10016 บ้ำนโคกพร้ำว-บ้ำนไร่  ต.โพประจักษ ์
               อ.ท่ำช้ำง  จ.สิงห์บุรี   
     
 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร 
               กิจการบ้านเมืองที่ดี  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนในแต่ละประเด็นเท่าใด  

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9 
2 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 9 
3 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 9 
4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 9 
5 มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9 
6 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 9 
7 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 9 
8 ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9 

(คิดเปน็อตัราร้อยละ 90.00)    คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 9.00 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภำพรวม  
             โดยก ำหนดให้มีกำรเกบ็ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

9. เพศ   ชำย   14  คน  คิดเป็นร้อยละ 46.70    หญิง          16 คน คิดเปน็ร้อยละ 53.30 
10. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.70    20-30 ปี     5 คน คิดเปน็ร้อยละ 16.70 

                          31-40 ปี      8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70    41-50 ปี     8 คน คิดเปน็ร้อยละ 26.70 
    51-60 ปี      6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00    61 ปีข้ึนไป   1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 

11. การศึกษา  ประถมศึกษำ                    2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

                 อนุปริญญำ/ปวส.             14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 
 ปริญญำตรี                      3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00              เอกชน/รัฐวสิำหกิจ 8 คน คดิเป็นร้อยละ 26.70 
     ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  รับจำ้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 

 นักเรียน/นักศึกษำ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70         เกษตรกรรม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 อื่น ๆ   1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ซอยอำสำพัฒนำ 3  หมู่ที่ 7 ต.บำงมัญ เช่ือมต่อ 
               ถนนโพธ์ิเงิน  อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บรุี   
   : ระดับเกณฑ์กำรชี้วัด ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51-5.00  ระดับมำกที่สุด   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51-4.50  ระดับมำก   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51-3.50  ระดับปำนกลำง   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51-2.50  ระดับน้อย   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00-1.50  ระดับน้อยท่ีสุด  

12. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร 

ประเด็นค ำถำม มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ย 

x  
1.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชำนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรม - 30 - - - 4.00 
2.กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม - 30 - - - 3.97 
3.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม - 30 - - - 3.97 
4.กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ - 30 - - - 3.90 
5.ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม - 30 - - - 3.97 
6.กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 15 15 - - - 4.17 
7.ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรพัฒนำ แก้ไขปัญหำ 14 16 - - - 4.47 
8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 24 6 - - - 5.10 
9.ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 29 1 - - - 5.17 

  ในภาพรวมการประเมนิความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลี่ย 4.30 
 
 
 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม 

 

 -114- 
 
 
 

      
 
 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในแตล่ะ 
              ยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปลีะ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

13. เพศ   ชำย   14  คน  คิดเป็นร้อยละ 46.70    หญิง          16 คน คิดเปน็ร้อยละ 53.30 
14. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.70    20-30 ปี     5 คน คิดเปน็ร้อยละ 16.70 

                          31-40 ปี      8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70    41-50 ปี     8 คน คิดเปน็ร้อยละ 26.70 
    51-60 ปี      6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00    61 ปีข้ึนไป   1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 

15. การศึกษา  ประถมศึกษำ                    2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

                 อนุปริญญำ/ปวส.             14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 
 ปริญญำตรี                      3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00              เอกชน/รัฐวสิำหกิจ 8 คน คดิเป็นร้อยละ 26.70 
     ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  รับจำ้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 

 นักเรียน/นักศึกษำ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70         เกษตรกรรม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 อื่น ๆ   1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอำสำพัฒนำ 3  หมู่ที่ 7 ต.บำงมัญ เชื่อมต่อ 
                ถนนโพธ์ิเงิน  อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี   
    
 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร 
               กิจการบ้านเมืองที่ดี  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนในแต่ละประเด็นเท่าใด  

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9 
2 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 9 
3 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 9 
4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 9 
5 มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9 
6 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 9 
7 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 9 
8 ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9 

(คิดเปน็อตัราร้อยละ 90.00)    คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 9.00 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภำพรวม  
             โดยก ำหนดให้มีกำรเกบ็ข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชำย   14  คน  คิดเป็นร้อยละ 46.70    หญิง          16 คน คิดเปน็ร้อยละ 53.30 
2. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.70    20-30 ปี     5 คน คิดเปน็ร้อยละ 16.70 

                          31-40 ปี      8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70    41-50 ปี     8 คน คิดเปน็ร้อยละ 26.70 
    51-60 ปี      6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00    61 ปีข้ึนไป   1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 

3. การศึกษา  ประถมศึกษำ                    2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

                 อนุปริญญำ/ปวส.             14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 
 ปริญญำตรี                      3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00              เอกชน/รัฐวิสำหกิจ 8 คน คดิเป็นร้อยละ 26.70 
     ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  รับจำ้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 

 นักเรียน/นักศึกษำ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70         เกษตรกรรม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 อื่น ๆ   1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สำยคณูทอง  หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชนั เชื่อมต่อ ต.ทับยำ 
               อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี   
   : ระดับเกณฑ์กำรชี้วัด ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51-5.00  ระดับมำกที่สุด   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51-4.50  ระดับมำก   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51-3.50  ระดับปำนกลำง   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51-2.50  ระดับน้อย   
      ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00-1.50  ระดับน้อยท่ีสุด  

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมมากน้อยเพียงไร 

ประเด็นค ำถำม มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ย 

x  
1.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชำนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรม - 30 - - - 4.00 
2.กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 1 29 - - - 4.03 
3.กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 1 29 - - - 4.03 
4.กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 2 28 - - - 4.07 
5.ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม - 30 - - - 4.00 
6.กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด - 30 - - - 4.00 
7.ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรพัฒนำ แก้ไขปัญหำ 2 28 - - - 4.07 
8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 2 28 - - - 4.07 
9.ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม - 30 - - - 4.00 

  ในภาพรวมการประเมนิความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลี่ย 4.03 
 
 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวม 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในแตล่ะ 
              ยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปลีะ 1 ครั้ง หลังสิ้นสดุปีงบประมำณ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ   ชำย   14  คน  คิดเป็นร้อยละ 46.70    หญิง          16 คน คิดเปน็ร้อยละ 53.30 
2. อาย ุ  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.70    20-30 ปี     5 คน คิดเปน็ร้อยละ 16.70 

                          31-40 ปี      8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70    41-50 ปี     8 คน คิดเปน็ร้อยละ 26.70 
    51-60 ปี      6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00    61 ปีข้ึนไป   1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 

3. การศึกษา  ประถมศึกษำ                    2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70  
 มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 

                 อนุปริญญำ/ปวส.             14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 
 ปริญญำตรี                      3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สูงกว่ำปริญญำตรี              - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 อื่น ๆ                            - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

          4. อาชีพ    รับรำชกำร - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00              เอกชน/รัฐวิสำหกิจ 8 คน คดิเป็นร้อยละ 26.70 
     ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  รับจำ้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 

 นักเรียน/นักศึกษำ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70         เกษตรกรรม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 อื่น ๆ   1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สำยคณูทอง  หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชนั เชื่อมต่อ ต.ทับยำ 
               อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี   
   
 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร 
               กิจการบ้านเมืองที่ดี  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ท่านจะให้คะแนนในแต่ละประเด็นเท่าใด  

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9 
2 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 9 
3 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 9 
4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 9 
5 มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9 
6 กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 9 
7 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 9 
8 ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับกำรจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9 

(คิดเปน็อตัราร้อยละ 90.00)    คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 9.00 
 
 
 
 
 
 
 



 



คําชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลภายในเดือน

ธันวาคมของทกุป

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.ชื่อองคืกรปกครองสวนทองถ่ิน : องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี

2.วัน/เดือน/ป                       : วันที่ 30 กันยายน 2563

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน ตามแผนพมันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1. ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ประจําปงบประมาณ 2563 

    จํานวน  144  โครงการ  นํามาดําเนินการในปงบประมาณ 2563 จํานวน 133  โครงการ

จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

1.พัฒนาสังคม -รักษาความสงบภายใน 1         200,000            

   และคุณภาพชีวิต -การศึกษา 2         570,000            

-สาธารณสุข 3         55,762,000       

-สังคมสงเคราะห 1         3,000,000         

-สรางความเขมแข็งของชุมชน 12       5,330,000         

-ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 12       5,027,000         

รวม 31       69,889,000       21.53     23.07         

2.พัฒนาสงเสริม -การเกษตร 1         100,000            -         

   การเกษตร -         

รวม 1         100,000            0.69       0.03           

3.พัฒนาการทองเท่ียว -ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 21       10,196,000       

   เชิงประวัติศาสตร -อุตสาหกรรมและการโยธา 3         2,150,000         

   ศาสนา วัฒนธรรม

   และนันทนาการ

24       12,346,000       16.67     4.08           

4.พัฒนาเศรษฐกิจ -สรางความเขมแข็งของชุมชน 1         500,000            

รวม 1         500,000            0.69       0.17           

5.พัฒนาโครงสราง -รักษาความสงบภายใน 1         300,000            0.69       

   พื้นฐานและบริการ -เคหะและชุมชน 2         3,858,000         

   สาธารณะ -อุตสาหกรรมและการโยธา 35       74,383,000       

-งบกลาง 1         6,000,000         

รวม 39       84,541,000       27.08     27.91         

6.พัฒนาทรัพยากร -เคหะและชุมชน 2         5,200,000         

   ธรรมชาติและ -สรางความเขมแข็งของชุมชน 1         60,000              

   สิ่งแวดลอม -อุตสาหกรรมและการโยธา 1         100,000            

รวม 4         5,360,000         2.78       1.77           

7.พัฒนาระบบบริหาร -บริหารงานทั่วไป 8         1,570,000         

   และการจัดการ -อุตสาหกรรมและการโยธา 4         7,800,000         

-งบกลาง 2         383,860            

รวม 14       9,753,860         9.72       3.22           

รวม 7 ยุทธศาสตร 114     182,489,860     79.17     60.25         
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อัตรารอยละ
งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร

แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร



จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

8.บัญชีครุภัณฑ -บริหารงานทั่วไป 1         64,800              

-รักษาความสงบภายใน 4         1,540,000         

-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13       1,259,200         

-อุตสาหกรรมและการโยธา 1         100,000            

รวม 19       2,964,000         13.20     0.98           

รวมโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาฯ 133    185,453,860    92.36     61.22        

9.คาใชจายที่ไมปรากฎ -บริหารงานทั่วไป 90       88,253,100       

   ในแผนพัฒนาทองถ่ิน -การศึกษา 1         2,300,000         

-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4         285,000            

-อุตสาหกรรมและการโยธา 18       19,623,000       

-งบกลาง 10       7,033,000         

รวม 123     117,494,100     

รวมโครงการไมปรากฎในแผนพัฒนาฯ 123     117,494,100     -         38.79         

รวมงบประมาณทั้งส้ิน -      302,947,960     -         100            

จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน -เคหะและชุมชน 1         14,887,000       100.00   100.00       

   และบริการสาธารณะ

รวม 1         14,887,000       100.00   100.00       

จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน -เคหะและชุมชน 2         14,188,000       16.67     31.89         

   และบริการสาธารณะ -อุตสาหกรรมและการโยธา 10       30,305,000       83.33     68.11         

รวม 12       44,493,000       100.00   100.00       

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ 2563

จํานวน

โครงการ โครงการ งบประมาณ

ปงบประมาณ 2563

5.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน -ยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจ 2         16,132,000       

   และบริการสาธารณะ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม 2         16,132,000       66.67     68.40         

ปงบประมาณ 2563 เงินเหลือจาย

1.ดานการสรางโอกาสและ -ยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจ 1         7,452,000         

   ความเสมอภาคทางสังคม ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวม 1         7,452,000         33.33     31.60         

รวมเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 3         23,584,000       100.00   100.00       

2. เงินสะสม  ประจาํปงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร แผนงาน งบประมาณ
อัตรารอยละ
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ยุทธศาสตร แผนงาน งบประมาณ
อัตรารอยละ

งบประมาณ
อัตรารอยละ

3. เงินสะสม  ประจาํปงบประมาณ 2562 นํามาดําเนินการในปงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร แผนงาน งบประมาณ
อัตรารอยละ

                องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรีไดนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 000      โครงการ นํามาดําเนินการจริง  000 โครงการ คิดเปนอัตรารอยละ  00.00

ยุทธศาสตร แผนงาน



สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน (ภาพรวม) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เกณฑช้ีวัด : คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 ระดับมาก

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 ระดับปานกลาง

คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 ระดับนอย

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 ระดับนอยที่สุด

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉลี่ย

8 115 25 1 1 3.85

10 111 27 1 1 3.85

12 112 24 1 1 3.89

14 110 25 0 1 3.91

12 115 21 1 1 3.91

50 83 17 0 0 4.22

49 84 17 0 0 4.21

74 59 17 0 0 4.38

102 34 14 0 0 4.59

4.09ในภาพรวมการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย

9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

1.การเปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

2.การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
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ประเด็นคําถาม

8.การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน

4.การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรราตอสาธารณะ

5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการพัฒนา แกไขปญหา

3.การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

x
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ส่วนท่ี 4 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  แก้ไข 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

      
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้มกีารติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   แก้ไข  ประจ าปี 2563 รวม  
6  ฉบับ  รวม 7 ยุทธศาสตร์  ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ 2563   ดังนี้ 
  1.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแรก  ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563       
  2.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
ประกาศเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2563   
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2563   
  4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2563  
  5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ประกาศเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
  6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2563 ประกาศเมื่อวันที่  6 
สิงหาคม 2563  
  7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563 ประกาศเม่ือวันที่ 
17 กันยายน  2563  
  เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข  เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ไปด าเนินการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะท างานได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี “สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่” ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ยุทธศาสตร์  9 นโยบาย 1 เป้าหมาย ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวม 7 ยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

เกณฑ์ชี้วัด  ระดับ 5 ดีมาก      (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00) หรืออัตราร้อยละ  81-100 
     ระดับ 4 ดี         (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.00) หรืออัตราร้อยละ  71-80 
     ระดับ 3 ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50) หรืออัตราร้อยละ  61-70 
     ระดับ 2 พอใช้       (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50) หรืออัตราร้อยละ  51-60 
     ระดับ 1 ปรับปรุง    (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50) หรืออัตราร้อยละ 50 ลงมา 
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับ 

มหาภาค  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารหารส่วนจังหวัดมี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องยุทธศาสตร์ รวม  7  ยุทธศาสตร์  จ านวน  144   โครงการ  น ามาด าเนินการจริง 
จ านวน  133  โครงการ   คิดเป็นอัตราร้อยละ  92.36  ดังนี้ 
   โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปล และแก้ไข 
ไดน้ ามาด าเนินการในปีงบประมาณ 2563  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 302,947,960 บาท  ประกอบด้วย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  จ านวน   31  โครงการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร  
                                                     จ านวน 1  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
    จ านวน 24  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ  จ านวน  1  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริการสาธารณะ   จ านวน 39  โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 4 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  จ านวน  14 โครงการ 

   บัญชีครุภัณฑ์ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าวน 19 โครงการ 
   บัญชีรายการที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนา จ านวน 123 โครงการ 

 

            เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรวม 16,132,000 บาท  
   -ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวม 3 โครงการ 
      -แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ   

    กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  2 โครงการ 
 

                            จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2562 น ามาด าเนินการประจ าปีงบประมาณ   
2563  รวม 12 โครงการ   งบประมาณรวมทั้งสิ้น  44,583,000  บาท 
 

2. ด้านความก้าวหน้า   
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการตามแผนพัฒนา รวมทั้งสิ้น  144 โครงการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  306,904,560 บาท  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ครอบคลุมรวม 7 ยุทธศาสตร์  ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  จ านวน  133 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น  302,947,960 บาท  ความก้าวหน้าการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาด าเนินการแล้ว จ านวน  65 โครงการ   
อยู่ระหว่างด าเนินการ   31   โครงการ  ผลความก้าวหน้ารวมทั้งสิ้น  96  โครงการ  คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.18  
ตามเกณฑ์การชี้วัดในระดับ 4 ผลการประเมินความก้าวหน้าในระดับด ี 
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ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ รวมโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้ว 

อัตรา 
ร้อยละ จ านวน 

โครงการ 
ด าเนินการ 

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

31 14 1 15  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
และผลผลิต 
                    ทางการเกษตร 

1 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเทีย่วเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
                    วัฒนธรรมและวถิีชีวิต 

24 11 3 14 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ 1 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

39(12) 13(10) 25 38 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 3 - 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการ 

14 10(1) (2) 10 

บัญชีครุภณัฑ ์ 19 14 2 16 
รวมทั้งสิ้น 133 65 31 96 72.18 

 
3. ด้านประสิทธิภาพ   

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  แก้ไข รวม  
144 โครงการ โดยน าโครงการมาด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 รวม  133 โครงการ จากผลการน า
โครงการมาด าเนินการทุกยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ตามวิสัยทัศน์ “สิงห์บุรีคนดี เมือง
น่าอยู่”  โดยได้น าโครงการที่ได้รับจากการประสานโครงการอ าเภอและจังหวัดมาด าเนินการตามยุทธศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และได้รับประโยชน์สูงสุด จากเกณฑ์
การชี้วัดด้านประสิทธิภาพของกาน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นอัตราร้อยละ  92.63 เกณฑ์ชี้อยู่ในระดับ  5 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

4. ด้านประสิทธิผล  
จากการส ารวจการสุ่มตัวย่างจากความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ ๆละ 

30 คน  ในจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งประชาชนได้รับความพึงพอใจในผลการด าเนินงานโครงการในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ที่สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง  โดยมีการประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้น าชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และเป็นไปตามความ 
ต้องการของประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประสิทธิผลการด าเนินงานได้ก าหนดตัวชี้วัด
ความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
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 เกณฑ์ชี้วัด ระดับ 5 มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00) 
   ระดับ 4 มาก  (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.00) 
   ระดับ 3 ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50) 
   ระดับ 2 น้อย            (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50) 
   ระดับ 1 น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50) 

จากเกณฑ์การประเมินผลด าเนินงานด้านประสิทธิผลในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 4  ผลการประเมินที่ได้ค่าเฉลี่ย 4.09 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก 

 
5. ด้านผลกระทบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยมี 

จุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมทั้งจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งมีประชาชน หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของทุกแผนงาน
และโครงการ จะมุ่งในเรื่องทัศนคติ ความเข้าใจ ความพึงพอ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มาตรการ 
นโยบาย และอ านาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่มีผลต่อการด าเนินโครงการ ประโยชน์ของโครงการ ทัศนคติผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่โครงการ ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการเป็นหลัก โดยมีการประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ประชาชนในพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อลดผลกระทบการเข้าไปด าเนินโครงการใน
เขตพ้ืนที่ต่าง ๆ  

 

6. ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน 
ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานที่ให้ 

บริหารประชาชนเป็นหลักตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายที่ก าหนด  และหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข วัตถุประสงค์ บุคคล ทรัพยากร และ
กระบวนการ  ทั้งการบริหารต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ  หน่วยงานของภาคเอกชน ประชาชน 
ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ มีการก ากับติดตามให้
เกิดประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายหมายเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ยึดหลักความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน และการน าเอาการด าเนินกิจกรรมที่ด าเนินแล้วเสร็จมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หรือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้ง 

ต่อไป ควรมีการส ารวจโครงการพร้อมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เพ่ือล าดับความส าคัญและความจ าเป็นที่เร่งด่วน
และโครงการต้องมีความชัดเจน และโครงการมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้งกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และนโยบายของรับ  รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร 

2. เห็นควรน าโครงการที่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาด าเนินการให้เป็นไปตามล าดับตาม 
แผนงานที่ก าหนดไว้ 
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3. การน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย  เห็นสมควรมีความ 

สอดเชื่อมโยงกับแผนงาน  ตามยุทธศาสตร์  และการน าโครงการไปปฏิบัติ มีโครงการใกล้เคียงกัน ทั้งจ านวน
โครงการ  และงบประมาณ  โครงการควรมีความชัดเจน ไม่ควรตั้งงบประมาณไว้เป็นภาพรวม ซึ่งท าให้ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดลดลง 

4. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 
ด าเนินการตามแผนงานให้เสร็จเสร็จตามห้วงระยะเวลาภายในปีงบประมาณ 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ 
ภารกิจในแต่ละด้านที่ต้องด าเนินการ  ซึ่งช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ และควรมีมาตรการในการน า
โครงการมาด าเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน 
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โครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจ าปี 2562 
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)  

 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  จัดท าโครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจ าปี 2562 บริเวณสวนน  าเพื่อสุขภาพหนอง
หม้อแกง ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ.2562” ต.ม่วงหมู่  อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สงิห์บุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนของท้องถิ่นตนเอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดและฟ้ืนฟูประเพณีอันดีงามของไทย 
มีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงามท่ีสืบต่อกันมายาวนาน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตระหนักถึง
บุญคุณของแม่น  าท่ีเราได้อาศัยดื่มกินและใช้ประโยชน์ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน  า และน าแนวทางไปพัฒนาส่งเสริม
วิถีชีวิตของคนไทยในท้องถิ่น 
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โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-ว่ิง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก 

(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีและส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระ
เกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสนับสนุน
งบประมาณด าเนินการ ให้เกิดความร่วมมือ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร ทั งภาครัฐและเอกชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1001 คน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว  
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โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเขื่อนแม่น  าเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรี 
(วันที่ 22-31 ธันวาคม 2562)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดท าโครงการตลาดประชาชารัฐ ท้องถิ่นสุข
ใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเข่ือนแม่น  าเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและนโยบายของรัฐบาล โดยมี
ร้านค้าเข้าร่วม จ านวน 130 ร้านค้า  และผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่วยสินค้า จ านวน 114 ร้านค้า   จากการ
จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจากการประเมินผู้ประกอบการร้านค้าในภาพรวมได้แสดงความคิดเห็นและความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับที่พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) คิดเป็นอัตราร้อยละ 79.60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ.4- 
 

โครงการจัดงานบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ประจ าปี 2563 
(วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดท าโครงการจัดงานบวงสรวงค่ายบางระจัน ประจ าปี 

2563 ณ บริเวณอุทยานค่ายบางระจัน และวัดโพธิ์เก้าต้น ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี
เพ่ือสืบสานงานประเพณีบวงสรวงสักการะวีรชนค่ายบางระจัน เป็นการปลูกจิตส านึกความรักชาติ ความรักสามัคคี 
ความเสียสละ โดยมีวีรชนค่ายบางระจันเป็นต้นแบบ เพ่ือเป็นการท านุบ ารุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายหรือถูกละเลย ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ความส าคัญของวีรชนค่ายบางระจันและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ต่อยอด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  จาก
การประเมินผลความพึงพอจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) คิด
เป็นอัตราร้อยละ 89.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ.5- 
 

โครงการฝึกสอนว่ายน  าขั นพื นฐานและสู่ความเป็นเลิศ ครั งท่ี 6 รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2563 
( วันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์  2563) 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าโครงการฝึกสอนว่ายน  าขั นพื นฐานและสู่ความเป็น

เลิศ ครั งที่ 6 รุ่นที่ 1 รุ่นอายุระหว่าง 7-12 ปี ที่มีความสูงไม่ต่ ากว่า 110 เซนติเมตร เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้
ยุวชนและเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ว่ายน  าเป็น ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน  า 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 
คน จากการประเมินผลโครงการด้านเชิงปริมาณ พบว่ามียุวชนและเยาวชนให้ความสนใจเข้ารับการฝึกสอนว่ายน  า
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ด้านเชิงคุณภาพ พบว่าผู้เข้ารับการฝึกสอนสามารถว่ายน  าได้ ช่วยเหลือตนเองได้ใน
เบื องต้นได้  และมีความความพึงพอใจในภาพร่วมของการจัดท าโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.93) คิด
เป็นอัตราร้อยละ 98.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ.6- 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(เดือนมีนาคม 2563)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือท าให้เกิดสามารถท าให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
การมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน จ านวน 60 คน เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน จากผลการประเมินด้านเชิงปริมาณ พบว่ามีผู้ให้
ความสนใจเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ด้านเชิงคุณภาพ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมี
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีทัศนคติต่อความคิดเห็นในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 
4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ.7- 
 

โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ  อบจ.เยี่ยมเยียนและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 

2563   เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อย 
โอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา ในจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 500 คน ในการช่วยเหลือมอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยพื นฐานของการด ารงชีวิต จากการประเมินผลตัวชี วัดเชิงปริมาณ จ านวนผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือตามเป้าหมายที่ก าหนด และได้ให้ข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไปขอให้เป็นอาหาร
ส าเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ปลากระป๋อง และยาสามัญประจ าบ้าน เป็นต้น ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) คิดเป็นร้อย
ละ 92.80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ 8- 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยเพื่อเป็นผู้น าในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี)  
รุ่นที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี 

และชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยเพ่ือเป็นผู้น าใน
ชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี) รุ่นที่ 10 จ านวน 80 คน ซึ่งมีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือให้
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในระดับชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม และเป็นการสร้าง
คลังปัญญาตามพระราชเสาวนีย์แล้วยังเป็นการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมอาชีพอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน  จากการติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นตัวชี วัดเชิงปริมาณ จ านวนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จัดประชุมชี แจงคณะท างาน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สูงอายุจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
เป้าหมาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประชุมถ่ายทอดบทเรียนและสรุปประเมินผลโครงการได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ 9- 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี 2563 

(วันที่ 6 สิงหาคม 2563)  

 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตส านึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง จ านวน 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริต และเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มขึ น และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ซึ่งให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตให้การบริการด้วยความเป็นธรรมและ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมของเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรม
ได้แสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.32) อัตราร้อยละ 86.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ 10- 
 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ประจ าปีงบประมาณ  2563 

(วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้

จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปี
งบประมาณ 2563  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพและยกระดับขององค์กรชุมชนหรือองค์กรภาคประชาชน
ขึ น เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนให้ความเข้มแข็ง เป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ประสานสนับสนุนซึ่งกันและ
กันระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนในพื นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและสิ่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ Good Governanece จากผลการ
ประเมินในภาพรวมความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.19) อัตราร้อยละ 83.80   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-ผ 11- 
 

โครงการหลังฝนถนนเรียบในพื นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
( วันที่ 30 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2563)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนจาก

ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื นที่ต่าง ๆ  ทั ง 6 อ าเภอของจังหวัดสิงห์บุรี โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรีได้ส ารวจความต้องการของประชาชนในพื นที่ต่าง ๆ  ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้
ถนน  แหล่งน  า  คูคลอง  การก าชัดวัชพืช  ในที่สาธารณะ และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของระชาชน  
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือน าเครื่องจักรไปด าเนินการ  ปรับเกรด บด อัดถนน พื นผิวจราจรในถนนสาย
ต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  และเก็บก าจัดวัชพืช  ขุดลอกคูคลอง  แหล่งน  าต่าง ๆ ที่ตื นเขินในแต่ละต าบล 
อ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี  จากการด าเนินโครงการประชาชนในพื นที่ต่าง ๆ ได้ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.50) อัตราร้อยละ 90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ 12- 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น   
 ประจ าปีงบประมาณ  2563 

(ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม  2563)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคระชาสังคม 

ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับประชาคมจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาชน จ านวน 
40 คน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายประชารัฐ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรภาคเอกชน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน เกิดการแลกเปลี่ยน
แนวคิด การรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ การเปิดเผยข้อมูล แผนงาน โครงการ และการจัดบริการสาธารณะ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ และให้ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้พบปะเครือข่ายภาคประชาชน และเกิดทัศนคติที่ดีอันจะน าไปสู่การประสานงานที่ดีมาก
ยิ่งขึ น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้มีข้อคิดเห็นแต่อย่างใด ในภาพรวมหัวการเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ 13- 
 

โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติดฯ ครั งท่ี 11  
 ประจ าปี  2563 

(ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563)  

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ 

ต่อต้านยาเสพติด  ครั งที่ 11  ประจ าปี 2563   รวม 3 รุ่น  เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 
2551)  รุ่นเยาวชนอายไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พงศ. 2548)  รุ่นเยาวชนอายไม่เกิน 18 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 
พ.ศ. 2545)  เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด  
ซึ่งท าให้มีทักษะในการเล่นกีฬาทางด้านฟุตบอล และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเห็นถึงคุณค่าของการเล่นกีฬา 
เข้าใจกติกา  และเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนพัฒนากีฬาฟุตบอลเพ่ือเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ต่อไป  ในระดับจังหวัดต่อไป จากติดตามประเมินผลโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็น
โดยมีข้อเสนอแนะควรให้คณะกรรมการตัดสินด้วยความเป็นกลาง และในภาพรวมการด าเนินโครงการในระดับ        
ที่มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.16)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผ 14- 
 

โครงการ อบจ.สิงห์บุรี  พบปะสื่อมวลชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (วันที่ 24  กันยายน  2563) 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าโครงการ อบจ.สิงห์บุรี พบปะสื่อมวลชน ประจ าปี 

พ.ศ. 2563  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์เห็นความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสู่ประชาชน  ดังนั น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการประชาสัมพันธ์  การด าเนินงานใน
การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   เพ่ือประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์  
แนวทาง  และนโยบายในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดย
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนที่มีต่อนโยบายและการบริหารงาน เปิดโอกาสให้ได้พบปะ
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้สื่อมวลชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีตามระเบียบกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน และสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับสื่อมวลชลทุกแขนงในจังหวัดสิงห์บุรี  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน  โดยใช้วิธีสุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน จากการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว  ผู้สื่อข่าวทุกแขนงได้ให้ความ
สนใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็น   โดยมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย      
4.00)  และมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ดังนี  

-เทอเรสระเบียง ร.ศ.130 ถ้ามีมาสคอต เช่น หุ่นปลา  ไกรสรณ์ราชสีห์ วีรชนชาวบ้านบางระจัน  
พระพรหม  พระอินทร์  เพ่ือให้ประชาชน  นักท่องเที่ยวถ่ายรูป เป็นจุดเชคอินจะดีมาก หลังจากไปชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

-เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงสิทธิในข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน และช่วยแนะน า 
การจัดท าเอกสารในการขออนุญาตให้ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายก าหนด 
  -ขอให้จัดท าโครงการดี ๆ กับประชาชนต่อไป 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


