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ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
และ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามแบบท่ี 1,2 และ แบบ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560) 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2559 

 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ค าชี้แจง : เป็นการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  โดยจะท าการประเมิน 
             และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี

ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนที่ 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพ 

การพัฒนาของท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จังหวดั   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
     บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ 

     ด าเนินงานทุก 3 เดือน เริ่มตัง้แต่สิ้นสดุการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาส           
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี
2. วัน/เดือน/ปี           :      ธันวาคม 2559 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2558 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

ยุทธศาสตร ์ 2559 2560 2561 รวม 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาคุณภาพ 
   สังคมและคุณภาพชีวิต 

36 50,420,000 37 41,220,000 37 41,220,000 113 132,860,000 

2.การพัฒนาสงเสริม 
   การเกษตรและผลผลิต 
   ทางการเกษตร 

6 16,900,000 3 5,765,000 3 5,765,000 12 28,430,000 

3.การพัฒนาการ 
   ท่องเที่ยวเชิง   
   ประวัติศาสตร์  
   ศาสนา และวัฒนธรรม 

40 110,190,000 40 38,726,000 37 28,090,000 117 177,006,000 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 2,450,000 3 2,450,000 3 2,450,000 9 7,350,000 
5.การพัฒนาโครงสร้าง 
   พื้นฐาน 

42 186,512,300 19 48,881,000 25 80,170,000 86, 315,563,300 

6.การพัฒนาทรัพยากร 
   ธรรมชาติและ  
   สิ่งแวดล้อม 

7 22,859,000 8 44,806,000 7 13,859,000 22 81,524,000 
 

7.การพัฒนาระบบ 
  บริหารและการจัดการ 

38  37 159,231,000 36 155,731,000 111 474,190,000 

รวมทั้งสิ้น 175 548,559,300 147 341,079,000 148 327,285,000 470 1,216,923,300 

  4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร ์ 2559 2560 2561 รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.การพัฒนาคุณภาพ 
   สังคมและคุณภาพชีวิต 

36 50,420,000 37 41,220,000 37 41,220,000 113 132,860,000 

2.การพัฒนาสงเสริม 
   การเกษตรและผลผลิต 
   ทางการเกษตร 

6 16,900,000 3 5,765,000 3 5,765,000 12 28,430,000 

3.การพัฒนาการ 
   ท่องเที่ยวเชิง   
   ประวัติศาสตร์  
   ศาสนา และวัฒนธรรม 

40 110,190,000 40 38,726,000 37 28,090,000 117 177,006,000 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 2,450,000 3 2,450,000 3 2,450,000 9 7,350,000 
5.การพัฒนาโครงสร้าง 
   พื้นฐาน 

42 186,512,300 19 48,881,000 25 80,170,000 86, 315,563,300 

6.การพัฒนาทรัพยากร 
   ธรรมชาติและ  
   สิ่งแวดล้อม 

7 22,859,000 8 44,806,000 7 13,859,000 22 81,524,000 
 

7.การพัฒนาระบบ 
  บริหารและการจัดการ 

38  37 159,231,000 36 155,731,000 111 474,190,000 

รวมทั้งสิ้น 175 548,559,300 147 341,079,000 148 327,285,000 470 1,216,923,300 
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5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ประจ าปี 2559 
งบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปี 2559 

 
 

ผลการด าเนินงาน โครงการ อัตราร้อยละ 
จ านวน กิจกรรม จ านวน กิจกรรม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 23 8 13.14 0.05 13.19 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ - 1 - 0.01 0.01 
โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 9 7 5.14 0.01 5.18 
โครงการที่มีการยกเลิก - - - - - 
โครงการที่มีการเพิ่มเติม - 1 - 0.01 0.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 32 17 18.28 0.11 18.39 

 
 

ผลการด าเนินงาน โครงการ อัตราร้อยละ 
จ านวน กิจกรรม จ านวน กิจกรรม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสรมิการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 1 0.57 0.01 0.58 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ - - - - - 
โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 2 1 1.14 0.01 1.15 
โครงการที่มีการยกเลิก - - - - - 
โครงการที่มีการเพิ่มเติม - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 3 2 1.71 0.02 1.73 

 
 

ผลการด าเนินงาน โครงการ อัตราร้อยละ 
จ านวน กิจกรรม จ านวน กิจกรรม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 22 5 12.57 0.03 12.60 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ - 1 - 0.01 0.01 
โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 3 - 1.71 0 1.71 
โครงการที่มีการยกเลิก - - - - - 
โครงการที่มีการเพิ่มเติม - 1 - 0.01 0.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 25 7 14.28 0.05 14.33 

 
 

ผลการด าเนินงาน โครงการ อัตราร้อยละ 
จ านวน กิจกรรม จ านวน กิจกรรม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ - - - - - 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ - - - - - 
โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 2 - 1.14 - 1.14 
โครงการที่มีการยกเลิก - - - - - 
โครงการที่มีการเพิ่มเติม - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 2 - 1.14 - 1.14 
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ผลการด าเนินงาน โครงการ อัตราร้อยละ 
จ านวน กิจกรรม จ านวน กิจกรรม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 4 2.86 0.02 2.88 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ 13 16 7.43 0.09 7.52 
โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ - 1 - 0.01 0.01 
โครงการที่มีการยกเลิก - - - - - 
โครงการที่มีการเพิ่มเติม - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 18 21 10.29 0.12 10.41 

 
 

ผลการด าเนินงาน โครงการ อัตราร้อยละ 
จ านวน กิจกรรม จ านวน กิจกรรม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 - 0.57 - 0.57 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ 1 - 0.57 - 0.57 
โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 1  0.57 - 0.57 
โครงการที่มีการยกเลิก - - - - - 
โครงการที่มีการเพิ่มเติม - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 3 - 1.71 - 1.71 

 
 

ผลการด าเนินงาน โครงการ อัตราร้อยละ 
จ านวน กิจกรรม จ านวน กิจกรรม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  22 122 12.57 0.70 13.27 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ - 2 - 0.01 0.01 
โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ 10 13 5.71 0.07 5.78 
โครงการที่มีการยกเลิก - - - - - 
โครงการที่มีการเพิ่มเติม - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 32 137 18.28 0.78 19.06 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 

 

โครงการที่เสร็จ โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

โครงการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

โครงการ 
มีการเพ่ิมเติม 

โครงการ 
ทั้งหมด 

จ า 
นวน 

 
 

กิจ 
กรรม 

อัตรา 
ร้อยละ 

จ า 
นวน 

 
 

กิจ 
กรรม 

อัตรา
ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

 
 

กิจ 
กรรม 

อัตรา 
ร้อยละ 

 
 

จ า 
นวน 

 
 

กิจ 
กรรม 

อัตรา 
ร้อยละ 

จ า 
นวน 

 
 

กิจ 
กรรม 

อัตรา 
ร้อยละ 

จ า 
นวน 

 
 

กิจ 
กรรม 

อัตรา 
ร้อยละ 

1 การพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

23 8 13.19 - 1 0.01 9 7 5.18 - - - - 1 0.01 32 17 18.39 

2 การพัฒนาส่งเสริมการ 
เกษตรและผลิตทางการเกษตร 

1 - 0.58 - - - 2 1 1.15 - - - - - - 3 2 1.73 

3 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

22 5 12.60 - 1 0.01 3 - 1.71 - - - - 1 0.01 25 7 14.33 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - 2 - 1.14 - - - - - - 2 - 1.14 

5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะ 

5 4 2.88 13 16 7.52 - 1 0.01 - - - - - - 18 21 10.41 

6 การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 - 0.57 1 - 0.57 1 - 0.57 - - - - - - 3 - 1.71 

7 การพัฒนาระบบบริหาร 
และการจัดการ 

22 122 13.27 - 2 0.01 10 13 5.78 - - - - - - 32 137 19.06 

ผลการด าเนนิงาน รวมทั้งสิน้ 74 139 43.10 14 20 8.11 27 22 15.54 - - - - 2 0.02 115 184 66.77 
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สรุปผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 

 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

 

งบประมาณประจ าปี 2557 
 
หมายเหต ุ

เงินอุดหนุนทั่วไป เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปี 2558 ปี 2559 รวม 

3 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

40,000,000 15,952,400 19,940,500 35,892,900 4,107,100 หน้า 44 

รวมทั้งสิ้น 40,000,000 15,952,400 19,940,500 35,892,900 4,107,100  

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  จ่ายขาดเงินสม  น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 
 

 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

 

งบประมาณประจ าปี 2557 
 
หมายเหต ุ

เงินสะสม เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปี 2558 ปี 2559 รวม 

1 การพัฒนาสังคม
และคณุภาพ
ชีวิต 

81,500,000 13,968,000 66,862,919.55 80,830,919.55 669,080.45 หน้า 45 

รวมทั้งสิ้น 81,500,000 13,968,000 66,862,919.55 80,830,919.55 669,080.45  

 
 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  กันเงินน ามาด าเนนิการในปีงบประมาณ 2559 
 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณประจ าปี 2558  

หมายเหต ุแหล่งที่มา เบิกจ่าย คงเหลือ 
เงินรายได ้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได ้ เงินอุดหนุนทั่วไป รายได ้ อุดหนุนท่ัวไป  

1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

- 3,949,000 - 3,794,000.00  155,000.00 หน้า  46 

2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร
และผลผลิตทางการเกษตร 

- 700,000 - 520,000.00  180,000.00 หน้า 46 

3 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7,226,000 - 6,847,040.00 - 378,960.00 - หน้า 47 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - ไม่มีโครงการกันเงิน 
ด าเนินการปี2559 

5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

739,000 50,393,000 410,000.00 36,145,500.00 329,000.00 14,247,500.00 หน้า 48-57 

6 การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - ไม่มีโครงการกันเงิน 
ด าเนินการปี2559 

7 การพัฒนาระบบบริหารและ 
การจัดการ 

- 2,370,000 - 2,192,740.38 - 177,259.62 หน้า 57 

รวม
ท้ังสิ้น 

 7,965,000 57,412,000 7,257,040.00 42,652,224.38 707,960.00 14,759759.62  
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สรุปผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558   เงินรางวัล   น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 

 
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณประจ าปี 2558  
หมายเหต ุแหล่งที่มา งบประมาณ 

เงินรางวัล เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - - -  
2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการ

เกษตร 
- - -  

3 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

- - -  

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ - - -  
5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ - - -  
6 การพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- - -  

7 การพัฒนาระบบบริหารและ 
การจัดการ 

2,590,000 2,298,000.00 292,000.00 หน้า 58 

รวมท้ังสิ้น 2,590,000 2,298,000.00 292,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 
 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  

หมายเหตุ แหล่งที่มางบประมาณ รวมงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป 

1 การพัฒนาคุณภาพ
สังคมและ  
คุณภาพชีวิต 

งบประมาณโอนเพ่ิม 
งบประมาณโอนลด 

48,290,000 
 

5,298,400 
2,679,400 

3,400,000 
 

- 
- 

51,440,000 3,400,000 24,411,041.70 2,864,000 27,028,985.30 536,00 หน้า 56-62 

2 การพัฒนาส่งเสริม
การเกษตรและ
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

งบประมาณโอนเพ่ิม 
งบประมาณโอนลด 

 
 
 

5,005,000 
- 

4,000,000 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

1,005,000 

 
 
 

- 

 
 
 

92,289.00 
 

 
 
 

- 

 
 
 

912,711.00 

 
 
 

- 

 
 
 
หน้า 63 

3 การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

งบประมาณโอนเพ่ิม 
งบประมาณโอนลด 

 
 
 

12,700,000 
1,200,000 
1,093,000 

 
 
 

1,000,000 
- 
- 

 
 
 

12,807,000 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 

5,541,511.79 

 
 
 

1,000,000.00 

 
 
 

7,265,488.21 

 
 
 

- 

 
 
 
หน้า 64-67 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
งบประมาณโอนเพ่ิม 
งบประมาณโอนลด 

2,200,000 
- 

350,000 

- 
- 
- 

1,850,000 - - - 1,850,000.00 - ไม่มีการ
ด าเนินการ 
หน้า 68 
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สรุปผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 
 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  

หมาย
เหต ุ

แหล่งที่มางบประมาณ รวมงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป 

5 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

งบประมาณโอนเพ่ิม 
งบประมาณโอนลด 

 
 

13,076,500 
1,790,000 
2,240,000 

 
 

45,868,000 
- 
- 

 
 

12,626,500 

 
 

45,868,000 

 
 

930,088.40 

 
 

99,400.00 

 
 

11,795,811.60 

 
 

45,768,600.00 

กันเงิน
ด าเนินก
ารในปี
2560 
รวม 27 
โครงการ 
หน้า69-
77 

6 การพัฒนาคุณภาพ
สังคมและ  
คุณภาพชีวิต 

งบประมาณโอนเพ่ิม 
งบประมาณโอนลด 

 
12,550,000 

- 
- 

 
- 
- 
- 

 
12,550,000 

 
- 

 
450,000.00 

 
- 

 
12,100,000.00

- 

 
- 

 
หน้า 78 

7 การพัฒนาส่งเสริม
การเกษตรและ
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

งบประมาณโอนเพ่ิม 
งบประมาณโอนลด 

 
 
 
106,159,280 

1,573,000 
30,000 

 
 
 

728,120 
- 
- 

 
 
 
107,702,280 

 
 
 

728,120 

 
 
 

77,382,770.15 

 
 
 

375,021.29 
 

 
 
 
30,319,509.85 

 
 
 

353,098.71 

 
 
 
หน้า 
79-94 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณโอนเพ่ิม 
งบประมาณโอนลด 

199,980,780 
10,392,400 
10,392,400 

50,996,120 199,980,780 50,996,120 108,807,674.04 4,338,421,105.96 91,173,105.96 46,657,698.71  
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สรุปผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  เงินอุดหนนุทั่วไป  และเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 

 
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  
หมายเหต ุแหล่งที่มางบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ รวม เงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ เงินอดุหนนุทั่วไป เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 
1 การพัฒนาคุณภาพสังคมและ  

คุณภาพชีวิต 
- - - - - - -  

2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร
และผลผลิตทางการเกษตร 

- - - - - - -  

3 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- - - - - - -  

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
 

- - - - - - -  

5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการสาธารณะ 

- 6,955,200.00 6,955,200.00 - 6,331,000.00 - 624,200.00 ส่วนท่ีเหลือ 
กันไป
ด าเนิน
โครงการ
จ านวน 
420,000 
บาท 
หน้า 95 
 

6 การพัฒนาคุณภาพสังคมและ  
คุณภาพชีวิต  

- - - - - - -  

7 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร
และผลผลิตทางการเกษตร 

35,553,621.64 - 35,553,621.64 35,530,777.80 - 22,843.84 - หน้า 96 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 35,553,621.64 6,955,200.00 42,508,821.64 35,530,777.80 6,331,000.00 22,843.84 624,200.00  
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รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 กันเงินน ามาด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
จ านวน 
โครงการ 

 
โครงการ 

งบประมาณ  
หมายเหตุ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
หนองหม้อแกง  

40,000,000 35,892,900 4,107,100 เสร็จเรียบร้อย 
เบิกจ่ายในปี2559 
จ านวน  
19,940,500 บาท 
 

 รวม 1 โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น 40,000,000 35,892,900 4,107,100  

   
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  จ่ายขาดเงินสะสม  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 
ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
จ านวน 
โครงการ 

 
โครงการ 

งบประมาณ  
หมายเหตุ เงินสะสม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

 
1 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า 

สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี 
35,000,000 34,904,919.55 95,080.45 -ปี 2558 เบิกจ่าย 

13,968,000 บาท 
-ปี 2559 เบิกจ่าย 
20,936,919.55
บาท 
เสร็จเรียบร้อย 
 

2 โครงการก่อสร้างออกก าลังกายใน
ร่ม(ฟิตเนส) สนามกีฬาจังหวัด
สิงห์บุรี 

2,000,000 1,997,000.00 3,000.00 เสร็จเรียบร้อย 
 

3 โครงการก่อสร้างสนามเทนนิส 
สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี 

2,500,000 2,383,000.00 117,000.00 เสร็จเรียบร้อย 
 

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์พร้อม
ติดตั้งภายในอาคารศูนย์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์บริเวณสนามกีฬา 
จังหวัดสิงห์บุรี 

35,000,000 34,546,000.00 454,000.00 เสร็จเรียบร้อย 
 

5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 
บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี 

7,000,000 7,000,00.00 0.00 เสร็จเรียบร้อย 
 

รวม 5 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 81,500,000 80,830,919.55 669,080.45  
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รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวติ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

 

เงินรายได้ 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
เบิกจ่าย 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 
1 โครงการก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงสนามกีฬาระดับ
จังหวัด 
1.1 โครงการก่อสร้าง
ประปาแบบบาดาลขนาด
ใหญ่สนามกีฬาจังหวัด
สิงห์บุรี 

 
 
 
- 

 
 

2,900,000 

 
 
- 

 
 

2,894,000.00 

 
 

6,000.00 

เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

1.2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสนามกีฬา
จังหวัดสิงห์บุรี 

- 1,049,000 - 900,000.00 149,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

รวม 1 โครงกา งบประมาณท้ังสิ้น  3,949,000 - 3,794,000.00 155,000.00  
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคณุภาพชีวติ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

 

เงินรายได้ 
 

เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
จัดสรรน้ าเพ่ือการเกษตร
หนองหม้อแกง หมู่ท่ี 4 
ต.ม่วงหมู่ และหมู่ท่ี 8  
ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองฯ 

- 700,000 - 520,000.00 180,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

รวม 1 โครงกา งบประมาณท้ังสิ้น  700,000 - 502,000.00 180,000.00  
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รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 
ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงประวัตศิาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
1.1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหน้าวัดคู ต.
บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี 

 
 
- 

 
1,800,000 

 
- 

 
1,800,000.00 

 
- 

เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

1.2 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง 
ถนนสายเลี่ยงเมือง 
 อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี 

- 950,000 - 685,440.00 264,560.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 
ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองฯ 

- 2,000,000 - 1,990,000.00 10,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

3 โครงการก่อสร้าง/พัฒนา
ปรับปรุงเส้นทางคมนาม 
3.1 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณ
อาคารเอนกประสงค์ 
จ านวน 2 แห่ง 

-  
 

76,000 

-  
 

76,000.00 

 
 

- 

เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

3.2 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ท่องเท่ียว จ านวน 16 จุด 

- 400,000 - 315,600.00 84,400.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

3.3 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์แบบจอ
แสดงภาพ LED พร้อม
ติดตั้งบริเวณหนองหม้อ
แกง ต.ต้นโพธ์ิ – 
ต.ม่วงหมู่  อ.เมืองฯ 

- 2,000,000 - 1,980,000.00 20,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

รวม 3 โครงกา  งบประมาณทั้งสิ้น - 7,226,000 - 6,847,040.00 378,960.00  

 
 
 
 
 
 



115 
รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 
1.1 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บนคันคลอง
ชลประทานสายหน้า
เรือนจ า หมู่ท่ี 1 ต.จักรสีห์ 
อ.เมือง เชื่อต่อหมู่ท่ี 12 
ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 525.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นท่ี 2,100 ตาราง
เมตร 
 

- 1,260,000 - 755,000.00 505,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

 

1.2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายทางเข้า
ส านักงานเกษตรจังหวัด
สิงห์บุรี  ต.ต้นโพธิ์ 
เชื่อมต่อถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท อ.เมืองฯ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 305.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,220 ตารางเมตร 
 

- 732,000 - 450,000.00 282,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

 

 1.3 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บนคันคลอง
ชลประทานหมู่ท่ี 8  
ต.ต้นโพธ์ิ เชื่อมต่อหมู่ท่ี 4 
ต.ม่วงหมู่  อ.เมืองฯ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 415.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นท่ี 1,660 ตาราง
เมตร 
 
 
 
 

- 1,061,000 - 1,057,000.00 4,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 
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รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

 1.4 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บนคันคลอง
ชลประทานหมู่ท่ี 
ต.งิ้วราย  อ.อินทร์บุรี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 710.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
2,840 ตารางเมตร 

- 1,800,000 - 1,613,000.00 187,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.5 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. รอบบึงโพธ์ิเรียม  
หมู่ท่ี 1 ต.งิ้วราย อ.อินทร์
บุรี จ.สิงห์บุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 710.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นท่ี ไม่น้อยกว่า 2,840 
ตารางเมตร 

- 1,800,000 - 1,050,000.00 750,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.6 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 8 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 9,10 
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี 
จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
710.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นท่ี ไม่น้อยกว่า 2,840 
ตารางเมตร 

- 1,800,000 - 1,612,000.00 188,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.7 โครงการซ่อม 
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย  
สห 4088 บ้านไผ่ด า-บ้าน
ล่องกระเบา ต.ทองเอน  
อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 695.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  

- 1,800,000 - 1,220,000.00 580,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 
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รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

 1.8 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บนคันคลอง
ชลประทานหมู่ท่ี 2   
ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 750.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร 

- 1,800,000 - 1,664,000.00 136,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสิรมเหล็กบนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 4 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 3  
ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร 

- 480,000 - 295,500 184,500.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.10 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายหมู่ท่ี 4 
ต.โพสังโฆ เชื่อมต่อหมู่ท่ี 3 
ต.บางระจัน อ.ค่าย
บางระจัน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
927 เมตร หนา 0.04 
เมตร 

- 1,800,000 - 1,116,000.00 684,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.11 ปรับปรุงผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ท่ี 7,9 ต.ประศุก 
เชื่อมต่อ ต.ห้วยชัน  
อ.อินทร์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 4,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,300 ตารางเมตร 
 

- 1,800,000 - 877,000.00 923,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 
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รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

 1.12 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบนคัน
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 
14,13,12 ต.โพสังโฆ 
อ.ค่ายบางระจัน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 745.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,980 
ตารางเมตร 

- 1,800,000 - 1,095,000.00 705,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.13 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแม่น้ า
น้อยฝั่งตะวันออก หมู่ท่ี 7 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 6,5          
ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 800.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร 

- 1,952,000 - 1,065,000.00 887,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.14 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบนคัน
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 2 
ต.สิงห์ เชื่อมต่อ ต.โพชนไก่ 
อ.บางระจัน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 738.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,952 ตารางเมตร 

- 1,800,000 - 1,646,000 154,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 1.15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 ต.บ้านจ่า เชื่อมต่อ 
ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.
สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
715.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,860 ตารางเมตร 

- 1,600,000 - 950,000.00 650,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 



119 
รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

 1.16 โครงการปรับปรุง
เชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ า
น้อยบริเวณหน้าวัดม่วง 
ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน  

- 1,400,000 - 1,400,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 
(กอง
แผนฯ) 

 1.17 โครงการซ่อม
ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย   สาย สห 
4045 บ้านแม่ลา-บ้าน
แหลมทอง ต.แม่ลา –     
ต.ทับยา อ.บางระจัน –  
อ.อินทร์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 615 เมตร หนา 
0.04 เมตร  

- 1,600,000 - 1,120,000.00 - เสร็จ
เรียบร้อย 
(กอง
แผนฯ) 

2 
ตั้งจ่าย 
รายการ 

ใหม่ 
 

1.18 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้ามคลอง
เชียงราก หมู่ท่ี 9  
ต.ท่างาม เชื่อมต่อหนอง
โสน อ.อินทร์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร  

- 3,060,000 - 3,060,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 
(กอง
แผนฯ) 

3 1.19 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองชลประทาน หมู่
ท่ี 6 ต.ทับยา  อ.อินทร์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 16.00 
เมตร 

- 1,440,000 - 1,275,000 165,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 
(กอง
แผนฯ) 

4 1.20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้านไร่เจ๊ก-บ้าน
คลองหมูสี ต.พักทัน 
อ.บางระจัน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 463.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

- 1,800,000 - 1,556,000.00 244,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 
(กอง
แผนฯ) 

 
 



120 
รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ทีน่ ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมายเหตุ 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 
5 1.21 โครงการสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองประทาน  
หมู่ท่ี 2 ต.พรหมบุ 
อ.อินทร์บุรี ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
19.00 เมตร 

- 1,800,000 - 1,698,000.00 102,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 
(กองแผนฯ) 

6 1.22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 3 
เชื่อมตอ่หมู่ท่ี 4  
ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 750.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 
ตารางเมตร 

- 1,800,000 - 1,660,000.00 140,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 
(กองแผนฯ) 

7 1.23 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. หน้าวัดเสมา
ทอง หมู่ท่ี 7 ต.ถอนสมอ อ.
ท่าช้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 
40.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร  

- 3,600,000 - - 3,600,000 กันเงิน
ด าเนินการปี 
2560 
จ านวน 
3,600,000 
บาท 

8 1.24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
3,4 ต.โพทะเล อ.ค่าย
บางระจัน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 745.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,980 
ตารางเมตร 

- 1,800,000 - 1,090,000.00 710,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 
(กองแผนฯ) 

9 1.25 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านหัวไผ่-แหลมทอง ต.หัว
ไผ่  อ.เมืองฯ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร 
 

- 1,800,000 - 1,030,000.00 770,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 
(กองแผนฯ) 

 



121 
รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

10 1.26 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 3,6 ต.
บางมัญ เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางสายเอเชีย-
บ้านบางพาน อ.เมืองฯ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร  
 

- 1,800,000 - 1,107,000.00 693,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

11 1.27 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บนคันคลอง
ชลประทาน  7 ซ้าย สาย
ทาง  สห.ถ.3006 
ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองฯ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 308.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,232 ตารางเมตร 
 

739,000 - 410,000.00 - 329,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

12 1.28 โครงการก่อสร้างถน 
คสล. บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 2 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 1  
ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองฯ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 670.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีเทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 2,680 
ตารางเมตร  
 
 
 

- 1,608,000 - 1,490,000.00 118,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

 
 
 
 



122 
รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการบรกิารสาธารณะ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

13 1.29 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 4 ต.
บางกระบือ เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางสาย 
สห 3030 อ.เมืองฯ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
740.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีเท
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 

- 1,800,000 - 1,582,000.00 218,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

14 1.30 โครงการก่อสร้าง 
คสล.บนคันคลอง
ชลประทาน  หมู่ท่ี 1 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 2,3  
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
710.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีเท
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 2,840 ตาราง
เมตร 
 

- 1,800,000 - 1,612,000.00 188,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

รวม 14 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 739,000 50,393,000 410,000.00 36,145,500.00 14,096,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 
ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพัฒนาระบบบรหิารและการจดัการ 
 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมาย
เหตุ 

เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่าย 
เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป คงเหลือ 

1 เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างประจ า 

3,500,000 - 2,851,478.00 - 648,522.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

(กอง
แผนฯ) 

2 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1,000,000 - 700,575.00 - 299,425.00  

3 จัดซ้ือรถบรรทุก ขนาด 
3 ตัน 6 ล้อ พร้อม
หลังคาเหล็ก จ านวน 1 
คัน 

1,560,000 - 1,412,00.00 - 148,000  

4 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะเครื่องทุ่น
แรงและเครื่องจักรกล 

2,370,000 - 2,192,740.38 - 177,259.62  

รวม 4 โครงการ 8,430,000 - 7,156,793.38 -   

 
 
 
 

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างประจ า 

3,500,000 - 2,51,487.00 648,513.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
(ส านักปลัดฯ) 

2 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1,000,000 - 700,575.00 299,425.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
(กองช่าง) 

3 จัดซ้ือรถบรรทุก ขนาด 3 
ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคา
เหล็ก จ านวน 1 คัน 

1560,000 - 1,412,000 148,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 
(กองช่าง) 

4 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะเครื่องทุ่นแรง
และเครื่องจักรกล 

2,370,000 - 2,192,740.38 177,259.62 เสร็จ 
เรียบร้อย 
(กองช่าง) 

รวม 4 โครงการ 8,430,000 - 7,156,802.38 1,273,197.62  
 
 



124 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558   เงินรางวัลที่กนัเงินน ามาด าเนนิการในปีงบประมาณประจ าปี 2559 
ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพัฒนาระบบบรหิารและการจดัการ 
 
จ านวน 

 
โครงการ 

งบประมาณ  

หมายเหตุ เงินรายได้ เงินอุดหนุนท่ัวไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 ปรับปรุงพื้นท่ีอาคาร
เอนกประสงค์สนามกีฬา
จังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ 
อ.เมืองสิงห์บุรี 

1,000,000 - 1,000,000.00 - เสร็จ 
เรียบร้อย 
(ส านักปลัดฯ) 

2 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ขนส่งเครื่องทุ่นแรง และ
เครื่องจักรกล 
2.1 จัดซ้ือรถพยาบาล 

 
 
 

998,000 

 
 
 
- 

 
 
 

998,000.00 

 
 
 

- 

เสร็จ 
เรียบร้อย 
(กองช่าง) 

2.2 จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
2,400 ซีซี. 
พร้อมอุปกรณ์ 
 

300,000 - 300,000.00 - เสร็จ 
เรียบร้อย 
(กองช่าง) 

รวม 4 โครงการ 2,289,000 - 2,298,000.00 -  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,298,000.00 -  
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รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุ

ทั่วไป 
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุการศกึษาทกุระดบั 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งจ่าย 
รายการ

ใหม่ 

กิจกรรมจัดการศึกษา/ส่งเสริม
การศึกษาและจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน 
1..1 ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กชั้นเดียว
บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 
(วัดโพธ์ิแก้วนพคุณ) ต.บางพุทรา  
อ.เมืองฯ 

 
 
 

2,200,000 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 

2,190,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 
เสร็จ
เรียบร้อย 

1.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี ต.บางมัญ  
อ.เมืองฯ 

9,000,000 - 4,050,000 4,950,000 เสร็จ
เรียบร้อย 

1.3 จัดกิจกรรมสนับสนุนด้าน
การศึกษาร่วมจัดการศึกษา/ส่งเสริม
การศึกษานอกสถานท่ี 

1,000,000 - - 1,000,000 เสร็จ
เรียบร้อย 

1.4 อุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

1,800,000 - 1,800,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

1.5 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 33 
แห่ง โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
แหล่งละ 100,000 บาท 

3,220,600 
 

- - 3,220,600 ไม่ได้
ด าเนินการ 

1.6 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โครงการ
เรื่องเล่นสนามในร่วมเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย 

700,000 - 700,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

1.7 อุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเขต 5 โครงการจัดหาสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการ 

4,079,400 - 4,079,400 - อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 โครงการจัดงานวันเด็ก 2,500,000 - 2,155,995 344,005 เสร็จ
เรียบร้อย 

3 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ประจ าปี 2559 

1,900,000 - 1,853,585 46,415 เสร็จ
เรียบร้อย 
 

4 โครงการสอนว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐานและสู่
ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 4 

100,000 
 

- - 100,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 
 

5 อุดหนุนวัดพระนอนจักรสีห์ โครงการ
ถวายความรู้พระภิกษุสามเณรนักเรียน
บาลี 
 

50,000 - 50,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 



126 
รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

6 อุดหนุนโรงเรียนปริยัติธรรม  
วัดไผ่ด า อ.อินทร์บุรี โครงการ
ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ตึกพัก “หอนอนกฤษณเวฬุ” 

120,000 
 
 
 

- 120,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

7 การส่งเสริมสุขภาพสังคม
สงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเด็ก สตรี 
คนชรา ให้มีคุณภาพ 

2,000,000 - 
 
 
 

1,884,060 115,940 เสร็จ
เรียบร้อย 

8 โครงการยิ้มสวย ตาใส 1,800,000 - - 1,800,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
สิงห์บุรี  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและศักยภาพของสมาชิกและ
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี 

3,000,000 - 455,900 2,544,100 เสร็จ
เรียบร้อย 

10 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
สิงห์บุรี   โครงการพัฒนาจิตใจ
ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี 

3,000,000 - - 3,000,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

แนวทางการพฒันา ส่งเสริมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
11 โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้

เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในการจัดหา
ชุดน้ ายาเคมี(ชุดตรวจยาบ้าในป่า
สะ) 

400,000 
 

- 232,500 167,500 เสร็จ
เรียบร้อย 

12 ค่าใชจ้่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

400,000 
 

- 395,734 4,266 เสร็จ
เรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุด้านการกฬีา การสาธารณสุข และนนัทนาการแกป่ระชาชน 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งจ่าย 
เป็น

รายการ
ใหม่ 

ส่งเสริมกีฬา 
13.1 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา
จังหวัดและกีฬาเยาวชน กีฬา
นักเรียน กีฬานักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป  

 
350,000 

 

 
- 

 
- 

 
350,000 

 
ไม่ได้
ด าเนินการ 

13.2 ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมติดต้ังเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง บริเวณหนองน้อย 
หมู่ท่ี 10 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมืองฯ 

- 500,000 499,000 1,000 เสร็จ
เรียบร้อย 

13.3  อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดสิงห์บุรี โครงการกีฬา
จังหวัดสิงห์บุรี  

450,000 - 450,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

14 ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล พวงมาลัย 

300,000 - - 300,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 



127 
รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

(ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุด้านการกฬีา การสาธารณสุข และนนัทนาการแกป่ระชาชน 
15 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 

 
500,000 - 78,087 421,913 เสร็จ

เรียบร้อย 
16 โครงการแข่งขันกีฬา “จักรยานเสือ

ภูเขา อบจ.สิงห์บุร”ี  
ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2559 
 

250,000 - 247,000 3,000 เสร็จ
เรียบร้อย 

17 โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโด 
อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนแชมป์เป้ียน 
ชิพครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2559 

250,000 - 
 
 

250,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

18 แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 
18.1 การจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

500,000 - - 500,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

18.2 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 

1,000,000 - - 1,000,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

19 การแข่งขันกีฬาประเพณีสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

100,000 - - 100,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

20 
 

โครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน 200,000 - - 200,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

21 โครงการปั่นเปิดเมืองวีรชนสิงห์บุรี
เมืองน่าอยู่  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
2559 

500,000 
 

- 409,599.70 40,400.30 เสร็จ
เรียบร้อย 

22 โครงการออกก าลังกายพิชิตพุง  
พิชิตโรค 

50,000 - 20,760 29,240 เสร็จ
เรียบร้อย 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัด
สิงห์บุรี 

- 900,000 712,000 188,000 เสร็จ
เรียบร้อย 

24 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา
จังหวัดสิงห์บุรี 24.1 ค่าบ ารุงดูแล
รักษาสนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี 

300,000 - - 300,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

24.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนาม
กีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.
เมือง 

- 2,000,000 1,653,000 347,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันควบคุมโรคและการแก้ไข
ปัญหาด้านอาชญากรรม 

1,000,000 - - 1,0100,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 

26 กาจัดกิจกรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

1,100,000 - 340,615 759,385 เสร็จ
เรียบร้อย 

       



128 
รายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

จ านวน ผลการด าเนนิงาน 
แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ  

หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุด้านการกฬีา การสาธารณสุข และนนัทนาการแกป่ระชาชน 
27 การจัดกิจกรรมก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน สาวัตรก านัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 

2,000,000 
 

- 1,697,020 302,980 เสร็จ
เรียบร้อย 

28 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งเสริม
สร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อและ
ทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชนเพื่อ
ป้องกันเอดส์จังหวัดสิงห์บุรี 

370,000 - 
 
 
 

370,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

29 อุดหนุนส านักงานสาธรณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี   
โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกจังหวัดสิงห์บุรี 

4,000,000 - - 4,000,000 เสร็จ
เรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและบูรณาการด าเนนิการด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สนิ 
30 การรักษาความสงบภายในและ

การฝึกอบรม 
500,000 - 60,100 439,900 เสร็จ

เรียบร้อย 
แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุการมีส่วนร่วมและการสร้างเครอืข่ายของประชาชนรวมทั้งการปลูกฝังจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิน่ 

31 โครงการ “องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน” 

50,000 - 18,900 31,100 เสร็จ
เรียบร้อย 

32 การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนและ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

700,000 
 

- 501,759 198,241 เสร็จ
เรียบร้อย 

รวม 32 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 51,740,000 3,400,000 27,275,015.40 27,864,985.30  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 รวมงบประมาณทัง้สิ้น 55,140,000    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลติทางการเกษตร 
แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนนุด้านการกฬีา การสาธารณสุข และนนัทนาการแกป่ระชาชน 

1 จัดหา/สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย สารชีวภาพ สาร
สลายตอซังข้าวและอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร 
1.1 จัดซ้ือซัดสุการเกษตร 

 
 
 
 
 

240,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
92,289 

 
 
 
 
 

147,711 

 
 
 
 
เสร็จ
เรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตร ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิ่นด้านการเกษตร 
2 โครงการประกวดศูนย์บริการ

และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล และศึกษาดูงานของ
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

700000 - - 700,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการประกวดศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

650,000 - 
 
 
 

- 65,000 เสร็จ
เรียบร้อย 

รวม 3 โครงการ 1,005,000 - 92,289 912,711  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  รวมงบประมาณทัง้สิ้น 5,005,000 92,289 912,711  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันา  พัฒนาและปรบัปรุงสถานทีท่่องเที่ยว 

1 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนน้ า
เพื่อสุขภาพ และการท่องเท่ียว 
(หนองหม้อแกง) 
1.1 ค่าบริหารจัดการศูนย์การ
ท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 

1,000,000 - - 1,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1.2 ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวหนองหม้อแกง ต.
ม่วงหมู่ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง 

- 1,000,000 1,000,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว และการประชาสัมพนัธก์ารท่องเที่ยว 
2 จัดงานบวงสรวงสดุดีวีรชนค่าย

บางระจัน 
300,000 - 231,297 68,703 เสร็จ

เรียบร้อย 
3 อุดหนุนวัดจินดามณี 

โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนจ าน าพรรษายายดอกไม้(ตัก
บาตรดอกไม)้ 

100,000 - - 100,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

4 โครงการครอบครัวหรรษา  
วันมหาสงกรานต์สืบสาน
ประเพณี ห่วงใยผู้สูงอายุ 

1,107,000 - 372,001 734,999 เสร็จ
เรียบร้อย 

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครองส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 
งานเทศกาลกินปลาและของดี
เมืองสิงห์บุรี 

400,000 - 333,921.79 66,078.21 เสร็จ
เรียบร้อย 

6 อุดหนุนวัดกุฎีทอง 
จัดกิจกรรมประเพณีก าฟ้า 

200,000 - 200,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

7 อุดหนุนวัดสว่างอารมณ์ 
งานประเพณีไหว้ครู ครอบครู 
หนังใหญ่ 

50,000 - 50,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

8 อุดหนุนวัดจ าปาทอง 
โครงการปิดทองไหว้พระและ
แข่งขันเรือประเพณีพื้นบ้าน 

20,000 - 20,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

9 อุดหนุนวัดพระนอนจักรสีห์
วรวิหาร  งานประเพณีปารุปานัง 

100,000 - 100,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

10 อุดหนุนคณะกรรมการศาลเจ้า
บุญเถ้ากงม่า จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเทศกาลกินปลา 

250,000 - 
 
 
 

250,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

11 11.1 การจัดงานพิธีทางศาสนา 
รัฐพิธี ศาสนพิธีทางศาสนา งาน
ประเพณี งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

300,000 - 55,940 244,060 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.2 จ้างเหมาจัดงานพิธี 
ประเพณี  จ้างท าหุ่นปลาน้ าจืด  

150,000 - 149,880 120 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว และการประชาสัมพนัธก์ารท่องเที่ยว 

12 
 
 
 

ตั้งจ่าย 
เป็น

รายการ
ใหม่ 

12.1 การจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติฯ 12 สิงหาคม/5 
ธันวาคม และงานเฉลิมพระ
เกียรติอื่น ๆ  

2,450,000 - 1,903,774 546,226 เสร็จ 
เรียบร้อย 

12.2 โครงการจัดนิทรรศการ
สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ชุมชน
ต้นแบบแห่งความดี 

250,000 - 210,000 40,000 เสร็จ
เรียบร้อย 

13 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
“วันมหาสงกรานต์สืบสาน
ประเพณีไทย” ประจ าปี 2559 

1,000,000 - 500,000 500,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 

14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอค่าย
บางระจัน 
โครงการสัปดาห์สร้างจิตส านึก
ร าลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน 

50,000 - 50,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

15 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
และวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสิงห์บุรี 

2,500,000 - 50,000 2,450,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 

16 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ให้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

500,000 - 151,630 348,370 เสร็จ
เรียบร้อย 

17 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
ทองเอน โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยลาวแง้วทองเอน 
ม่วนซ่ืนหมู่เฮาไทย-ลาวแง้ว 

80,000 - 80,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

18 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด
สิงห์บุรี โครงการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 

200,000 - - 200,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

19 โครงการสัปดาห์อนุรักษ์มรดก
ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี 

1,000,000  499,758 500,242 เสร็จ 
เรียบร้อย 

20 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษาประจ าปี 

200,000 - - 200,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 

21 โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดสิงห์บุรีครั้งท่ี 28 ประจ าปี 
2559 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

200,000 - - 200,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว และการประชาสัมพนัธก์ารท่องเที่ยว 
22 โครงการแข่งขันเรือยาว

ประเพณีเทศบาลต าบลโพสังโฆ 
ประจ าปี 2559 

200,000 - 196,500 3,500 เสร็จ 
เรียบร้อย 

23 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
ต าบลหัวป่า 
โครงการตามรอยเสด็จประพาส
ต้นพระปิยะมหาราช 

50,000 - 50,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเที่ยว 
24 อุดหนุนวัดคาทอลิกพระนามกร

เยซู โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี “ประดับดาว” 

50,000 - 50,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานบุคลากรท่องเท่ียวยุวมคุ
เทศก์ 

100,000 - 36,810 63,190 เสร็จ 
เรียบร้อย 

รวม 25 โครงการ 12,457,000 1,000,000 5331,511,.79 8,125,488.21  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 13,457,000 5331,511,.79 8,125,488.21  

 
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพฒันา แก้ไขปญัหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง” 

1 โครงการตามแผนพระราช 
ด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

1,250,000 - - 1,250,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมศักยภาพอาชีพ ผู้น ากลุ่มอาชีพ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิน่ในด้านอาชีพ 
2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

การสหกรณ์ส าหรับสมาชิก
สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และ 
กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี 2559 

600,000 - - 600,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

รวม 2 โครงการ 1,850,000 - - 1,850,000  
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 รวมงบประมาณทัง้สิ้น 1,850,000 - 1,850,000  
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบรกิารสาธารณะ 
แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 

1 โครงการ “หลังฝนถนนเรียบ” 2,550,000 - 484,888.40 2,065,111.60 เสร็จ 
เรียบร้อย 

2 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 
2.1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 1,2 ต.ต้นโพธ์ิ  
อ.เมืองฯ เชื่อมต่อเขตหัวป่า   
อ.พรหมบุรี   จ.สิงห์บุรี 

- 1,546,000 - 1,546,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,517,000 
บาท 

2.2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 1,3  
ต.จักรสีห์ เชื่อมต่อถนนลาดยาง
สายจักรสีห-์วิหารขาว  
(สห.4020) อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี 

- 1,492,000 - 1,492,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,492,000 
บาท 

2.3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6  
ต.บางมัญ เชื่อมต่อถนนลาดยาง
สายเอเชีย-บ้านบางพาน  
อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี   

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,099,000 
บาท 

2.4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 
ต.สระแจง อ.บางระจัน  
จ.สิงห์บุรี 

- 1,700,000 - 1,700,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
974,000 
บาท 

2.5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมแม่น้ าน้อย
ฝั่งตะวันออก หมู่ท่ี 5 เชื่อมต่อหมู่
ท่ี 4 ต.โพชนไก่  
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,060,000 
บาท 

2.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรกว้างแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห. 
4013 บ้านตลาดโพธิ์-บ้านแหลม
นกกระทุง ต.ไม้ดัด  อ.บางระจัน 
จ.สิงห์บุรี 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,604,000 
บาท 

2.7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 6 ต.บ้านแป้ง 
เชื่อมต่อ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี 
จ.สิงห์บุรี 
 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,667,000 
บาท 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

ตั้งจ่าย 
รายการ 

ใหม่ 

2.8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 4 ต.บ้านหม้อ 
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  เชื่อมต่อ
เขตต าบลไชยภูมิ  อ.ไชโย  
จ.อ่างทอง 

- 10,000 - 10,000 เดิมตั้งไว้ 
1,800,000 
บาท  โอนไป 
ด าเนินการ
โครงการอื่น 
1,790,000 
บาท 

2.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบนคันคลองชลประทาน  
หมู่ท่ี3,2,1 ต.บางน้ าเชี่ยว  
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

- 1,790,000 - 1,790,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,790,000 
บาท 

2.10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 
ต.โพสังโฆ เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 3  
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางรจัน 
จ.สิงห์บุรี 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,144,000 
บาท 

2.11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก
พร้าว-บ้านกล้วย หมู่ท่ี 5 
ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 

- 1,354,000 - 1,354,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
790,000 
บาท 

2.12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 
ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง  
จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อเขตแสวงหา 
จ.อ่างทอง 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,065,000 
บาท 

2.13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 1 เชื่อมต่อหมู่ท่ี 
4 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี 

- 1,400,000 - 1,400,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,378,000 
บาท 

2.14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงโพธ์ิ
เรียม หมู่ท่ี 3 ต.งิ้วราย  
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  

- 1,740,000 - 1,740,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,019,000 
บาท 

2.15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวไผ่-
แหลมทอง ต.หัวไผ่ อ.เมืองฯ จ.
สิงห์บุรี 
 

- 1,100,000 - 1,100,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
769,000 
บาท 

 



 
135 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 

 2.16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัด
จ าปาทอง หมู่ ท่ี  4 ต.ถอนสมอ 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 5 ต.โพประจักษ์  
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุร ี

- 2,000,000 - 2,000,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,888,000 บาท 

3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11  
ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน  
จ.สิงห์บุร ี

- 100,000 99,400 600 เสร็จ 
เรียบร้อย 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ท่ี  6 ต.ต้นโพธิ์ 
เชื่อมต่อถนนลาดยางทางหลวง
หมายเลข 3030 อ.เมืองฯ 
จ.สิงห์บุร ี

- 1,524,000 - 1,524,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
916,000 บาท 

5 โครงการซ่อมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายมว่งหมู-่บางตาย่อง  
สห.ถ.33001 ต.ม่วงหมู่  
อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุร ี

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,684,000 บาท 

6 โครงการก่อสร้างสะพานคินกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน 
หมู่ท่ี 7 เชื่อมต่อหมู่ท่ี 6 ต.ประศุก 
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

- 1,500,000 - 1,500,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,497,000 บาท 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านดอนแสง
จันทร์-บ้านดอนแมงรัก หมู่ท่ี 5 
อ.อินทร์บุรี เชื่อม ต.ประศุก 
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,786,000 บาท 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบนคันคลองชลประทาน 
หมู่ท่ี 1 เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 2 ต.อินทร์
บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

- 1,950,000 - 1,950,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,129,000 บาท 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยชัน 
เชื่อมต่อ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี 
จ.สิงห์บุรี 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,032,000 บาท 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 6 เชื่อมต่อ 
หมู่ท่ี 7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี  
จ.สิงห์บุรี 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,048,000 บาท 



136 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบรกิารสาธารณะ 
แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน 
หมู่ท่ี 2 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี จ.
สิงห์บุรี 

- 2,700,000 - 2,700,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
2,640,000 
บาท 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บนคันคลอง
ชลประทาน 1 ซ้าย-3 ซ้าย- 
1 ขวา  หมู่ท่ี 7  ต.โพทะเล 
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 
เชื่อมถนนทางหลวงสายบางระจัน-
สุพรรณ 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,093,800 
บาท 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บนคันคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 3 เชื่อมต่อ 
หมู่ท่ี 5  ต.พระงาม อ.พรหมบุรี 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,069,000 
บาท 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สห 4088 
ไผ่ด า-บ้านล่องกระเบา ต.ทองเอน 
อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี 

- 1,800,000 - 1,800,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
1,440,000 
บาท 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลติกคอนกรีต(สายที่ สห 4028 
บ้านไร่-บ้านโคกพร้าว) หมู่ท่ี 2 ถึง
หมู่ท่ี 4 ต.โพประจักษ์   อ.ท่าช้าง 
จ.สิงห์บุรี 

- 562,000 - 562,000 กันเงิน 
ไปด าเนิน 
การปี 2560 
360,000 
บาท 

แนวทางการพฒันา  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
16 เงินส ารองจ่าย 9,600,000 - 29,700 9,570,300 เสร็จ

เรียบร้อย 
17 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ

ช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย  
17.1 ค่าวัสดุการแพทย์ 

 
 
 

50,000 

 
 
 
- 

 
 
 
14,300 

 
 
 

35,700 

 
 
เสร็จ
เรียบร้อย 

17.2 ค่าวัสดุส าหรับสงเคราะห์ผู้
ยากไร้หรือผู้ประสบภัย 
 
 

200,000 - 178,700 21,300 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบรกิารสาธารณะ 
แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 

18 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการช่วยเหลือ
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
18.1 ค่าจัดซ้ือไฟไซเรน จ านวน 
1 ชุด 

 
 

18,500 

 
 

- 

 
 

185,000 

 
 
- 

 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

18.2 ค่าจัดซ้ือเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
2 ชุด 

48,000 - 44,000 4,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 

18.3 ค่าจัดซ้ือเปลเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเอนกประสงค์ 

160,000 - 160,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

รวม 18 โครงการ 12,626,500 45,868,000 1,029,488.40 57,465,011.60  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 รวมงบประมาณทัง้สิ้น 58,944,500 1,029,488.40 57,465,011.60  

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมสนับสนนุการจดัท าผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวดัสิงหบ์ุรี ตามภารกิจที่มกีารถ่ายโอนหรือรับผดิชอบ 

1 ค่าติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
สิงห์บุรี 

100,000 - - 100,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

แนวทางการพฒันา บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
2 อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบล

บางกระบือโครงการอนุรักษ์ล าแม่
ลาตามวิถีภูมิปัญญาพัฒนาสู่แหล่ง
เรียนรู้ วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

450,000 - 450,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
3 ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ าท่วม

ชุมชนบางแคในต าบลบางมัญ 
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 

12,000,000 - - 12,000,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 3 โครงการ 12,550,000 - 450,000 12,100,000  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 งบประมาณรวมทัง้สิ้น  12,550,000 450,000 12,100,000  

 
 
 
 
 
 

 



138 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาระบบบริหารองคก์รตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 

1 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตส านึกให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของการ
ช าระภาษี 

50,000 - - 50,000.00 ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 ค่าโทรภาพหรือโทรสาร 70,000 - 58,061.30 11,938.70.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

400,000 - - 400,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

4 ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได(้ค่าK) ตาม
โครงการท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรีจะต้องจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้าง 

500,000 - - 500,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

5 ค่าโฆษณาเผยแพร่แนะน า
นักท่องเท่ียว 

1,000,000 - 908,340 91,660.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา พัฒนาประสิทธิภาพการท างานบคุลากร 
6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
100,000 - - 100,000.00 ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
100,000 - - 100,000.00 ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
8 โครงการฝึกอบรมดูงานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1,200,000 - - 1,200,000.00 ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
9 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
9.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

2,000,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
66,100 

 
 
 
 
 

1,933,900.00 

 
 
 
 
 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

9.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน สังกัด
กองช่าง 

100,000 - - 100,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

9.3  ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาข้าราชการและลูกจ้าง 
ถ่ายโอน 

300,000 - 39,640 260,36.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

9.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาทัศนศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภา อบจ. 

350,000 - 69,330 280,670.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาประสิทธิภาพการท างานบคุลากร 

10 ราจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 
10.1 ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

100,000 - 31,234 68,766.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

10.2 ค่ารับรองการต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคล 

300,000 - 69,053 230,947 เสร็จ 
เรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคลากร 
11.1 เงินเดือนผู้บริหาร 

 
 

1,400,000 

 
 
- 

 
 

1,399,320 

 
 

680.00 

 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

300,000 - 300,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

300,000 - 300,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.4 เงินเดือนเลขานุการและท่ี
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทัศนศึกษาดูงานส่วนจังหวัด 

750,000 - 499,680 
 

250,320.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.5 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

5,865,200 - 5,631,840 253,360.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.6 เงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 

22,511,400 - 21,676,623.5
7 

834,776.43 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.7 เงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

600,000 - 243,700.33 356,299.67 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.8 ค่าตอบแทนรายเดือน
นอกเหนือจากเงินเดือนต าแหน่ง
ผู้บริหาร ระดับ 8 ขึ้นไป 

456,000 - 456,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

11.9 เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวข้าราชการ 

100,000 - 7,985.32 92,014.68 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.10 ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่ม
ส าหรับข้าราชการบริหารส่วน
จังหวัด 

107,000 - - 107,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

11.11 เงินเพิ่มประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหาร ระดับ 8 ขึ้นไป 
 

456,000 - 618,000 18,000.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

11.12 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

1,700,000 - 1,660,340 39,660.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุ

ทั่วไป 
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาประสิทธิภาพการท างานบคุลากร 

 11.13 เงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

50,000 - 16,080 33,,920 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.14 ค่าตอบแทนพิเศษ
นอกเหนือจากค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

127,000 - - 127,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

11.15 เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่
ลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

36,200 - - 36,200 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

11.16 เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจ าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10,000 - - 10,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

11.17 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

22,000,000 - 12,447,693.5
6 

9,552,306.44 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.18 เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง 

2,000,000 - 1,202,632.25 795,367.75 เสร็จ 
เรียบร้อย 

11.19 ค่าตอบแทนพิเศษแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

14,000 - - 14,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

12 เงินตอบแทนบุคลากร 
12.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
300,000 

 
- 

 
45,100 

 
254,900.00 

 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

12.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า 

4,000,000 - 4,000,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

12.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

50,000 - - 50,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

12.4 ค่าเบี้ยประชุม 100,000 - 99,000 1,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

12.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ี
ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

100,000 - - 100,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

12.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ี
ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

100,000 - - 100,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

12.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

660,000 - 165,680 494,320.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนินงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุเงินรายได้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาประสิทธิภาพการท างานบคุลากร 

13 ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

800,000 - 530,332.91 269,667.09 เสร็จ 
เรียบร้อย 

14 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
 

50,000 - - 50,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

15 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง 
15.1 ค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 

36,000 

 
 
- 

 
 

36,000 

 
 
- 

 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

15.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 

250,000 - 239,990 10,010.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

16 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
 

125,000 - 125,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

17 รายจ่ายงบกลาง(รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน) 
17.1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 
 

1,000,000 

 
 

 
44,800 

 
 

664,902 
9,000 

 
 

335,098.00 
35,800.00 

 
 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

17.2 ค่าชดใช้ความเสียหาย 
กรณีละเมิด 
 

213,000 - 212,299 701.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

17.3 ทุนศึกษาปริญญาโท 
 

50,000 - - 50,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

17.4 ทุนศึกษาปริญญาตรี 
 

50,000 - - 50,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

17.5 เงินส่งคืนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ก่อให้เกิด
ความเสียหาย 

100,000 - - 100,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

17.6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) 

1,909,000 - 1,909,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

17.7 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

334,000 - 324,140.76 9,859.24 เสร็จ 
เรียบร้อย 

17.8 เงินบ าเหน็จรายเดือนส าหรับ
ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

1,420,000 - 1,213,417.20 206,582.80 เสร็จ 
เรียบร้อย 

18 งานบริหารงานบุคลากรสนามกีฬา 
ต าแหน่งครูอาสาพัฒนาการกีฬา 
18.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ต าแหน่งครูอาสาพัฒนา 

 
 
- 

 
 

447,600 

 
 

211,860 

 
 

225,740.00 

 
 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

18.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
แก่พนักงานจ้างการกีฬา 
 

- 79,000 - 79,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุเงินรายได้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาประสิทธิภาพการท างานบคุลากร 

19 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอนตาม
ภารกิจฯ 

- 12,000 - 12,00.00 ไมไ่ด้ 
ด าเนินการ 

20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะกรรกมารผู้แทนภาค
ประชาชนท่ีเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนา 

40,000 - - 40,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

แนวทางการพฒันา พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรเอกชน  
                        ประชาคม 

21 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน 

50,000 - - 50,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

22 ค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่ดงประเทศไทย 

191,000 - 191,000 - เสร็จ
เรียบร้อย 

แนวทางการพฒันา พัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ทนัสมัย 
23 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงภูมิทัศน์

ส านักงาน/ศูนย์เครื่องจักรกล/
บ้านพักข้าราชการ/อาคารสถานท่ีท่ี
เป็นทรัพย์สินของ อบจ. 
23.1 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

1,200,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

872,615 

 
 
 
 
 

327,385.00 

 
 
 
 
 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

23.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุม อบจ.  
ต.บางพุทรา อ.เมือง 

400,000 - 400,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

23.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน อบจ. 

400,000 - 400,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

24 จัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
24.1 ค่าบอกรับวารสาร 

 
40,000 

 
- 

 
20,230 

 
19,770.00 

เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.2 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าแบบ
พิมพ์ ค่าวัสดุงานพิธี รัฐพิธี 

730,000 - 290,609.80 439,390.20 เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
วิทยุ และโทรศัพท์ 

250,000 - 48,087.70 201,912.30 เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 211,000 - 118,118.84 92,881.16 เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.5 ค่าจัดซ้ือถังขยะ 27,000 - 27,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.6 ค่าจัดซ้ือร่วมสนาม 
 

9,600 - 9,600 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000 - 546,935.32 453,064.68 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหต ุเงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ทนัสมัย 

 24.8 ค่าจัดซ้ือรวยจราจรพร้อมติด
แถบสะท้อนแสง 40 อัน 

16,000 - 16,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.9 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000 - 377 69,623.00 เสร็จ
เรียบร้อย 

24.10 ค่าจัดซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์
แบบธงญี่ปุ่น 

48,000 - 30,000 18,00.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 600,000 - 456,110 143,890.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.12 ค่าวัสดุอื่น ๆ 100,000 - 15,246.50 84,753.50 เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.13 ค่าวัสดุเครื่องบริโภค 20,000 - 3,174 16,826.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.14 ค่าจัดซ้ือเสื้อชูชีพ 60 ตัว 30,000 - 30,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.15 ค่าจัดซ้ือห่วงชูชีพไฟเบอร์
กลาส 20 อัน 

36,000 - 36,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.16 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ส าหรับนักกีฬาและนักกรีฑา 

100,000 - - 100,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

24.17 ค่าวัสดุกีฬา 20,000 - - 20,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

24.18 ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,650,000 - 2,621,252.16 28,747.84 เสร็จ 
เรียบร้อย 

24.19 ค่าจัดซ้ือถังดับเพลิงชนิด
เคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 
ปอนด์ จ านวน 10 ถึง 

12,000 - 12,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
25.1 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน 

 
5,000 

 
- 

 
4,000 

 
1,00.00 

 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.2 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเก้าอี้ 

5,000 - 4,000 1,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.3 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 
6 ตัว 

15,000 - 14,400 600.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.4 จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัดไม่ต่ ากว่า 16 น้ิว ปรับแรงได้ 
3 ระดับ เพื่อใช้ในอุทยานแม่ลาฯ 
จ านวน 3 ตัว สวนน้ าเพ่ือสุขภาพ
และการท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 
จ านวน 8 ตัว 

19,800 - 19,200 60.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.5 จัดซ้ือเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ส าหรับสวน
น้ าเพ่ือสุขภาพและการท่องเท่ียว
หนองหม้อแกง จ านวน 3 ชุด 

25,500 
 

- 25,200 300.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ 
หมายเหตุ เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ทนัสมัย 

 25.6 จัดซ้ือเก้าอี้พักคอย แบบ 3 
ท่ีน่ัง เพื่อใช้ส าหรับสวนน้ าเพ่ือ
สุขภาพและการท่องเท่ียวหนอง
หม้อแกง จ านวน 4 ชุด 

23,200 - 20,800 2,400.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.7 จัดซ้ือเก้าอี้บุนวม เพื่อใช้
ส าหรับสวนน้ าเพ่ือสุขภาพและ
การท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 
จ านวน 10 ตัว 

7,500 - 7,500 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.8 จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์เพื่อ
ใช้สวนน้ าเพื่อสุขภาพและการ
ท่องเท่ียวหนองหม้อแกง จ านวน 
2 ตัว  

9,000 - 5,000 4,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.9 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
เพื่อใช้ส าหรับสวนน้ าเพ่ือสุขภาพ
และการท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 

6,400 - 6,000 400.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.10 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารทรงสูง 
เพื่อใช้ส าหรับสวนน้ าเพ่ือสุขภาพ
และการท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 
จ านวน 2 ตู้ 

9,600 - 8,000 1,600.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.11 จัดซ้ือโต๊ะท างานเพื่อใช้
ส าหรับสวนน้ าเพ่ือสุขภาพและ
การท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 
จ านวน 1 ตัว 

3,800 - 3,200 600.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.12 จัดซ้ือโต๊ะท างาน(โต๊ะ
เหล็ก) เพื่อใช้ส าหรับสวนน้ าเพ่ือ
สุขภาพและการท่องเท่ียวหนอง
หม้อแกง จ านวน 2 ตัว 

20,000 - 9,000 11,000 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.13 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อน(โต๊ะเหล็ก) เพื่อสุขภาพ
และการท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 
จ านวน 2 ตู้ 

12,600 - 9,000 3,600.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.14 จัดซ้ือตู้โชว์แบบกระจก 3 
ด้าน เพื่อใช้ส าหรับสวนน้ าเพ่ือ
สุขภาพและการท่องเท่ียวหนอง
หม้อแกง จ านวน 2 ตู้ 

25,500 - 24,000 1,500.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.15 จัดซ้ือชั้นวางจ าหน่าย
สินค้าแบบมินิมาร์ท 1 ด้าน 4 ชั้น 
จ านวน 6 ชุด 
 

12,000 - 12,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.16 จัดซ้ือชั้นวางจ าหน่าย
สินค้าแบบมินิมาร์ท 2 ด้าน 
4 ชั้น จ านวน 6 ชุด 
 

21,000 - 21,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 
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โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ทนัสมัย 

 25.17 จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติกแบบ
มีพนักพิงและท่ีเท้าแขน 
เพื่อใช้ส าหรับสวนน้ าเพ่ือสุขภาพ
และการท่องเท่ียวหนองหม้อแกง 
จ านวน 20 ตัว 

7,600 - 6,000 1,600.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.18 จัดซ้ือโต๊ะพับ
เอนกประสงค์ท าจากพลาสติกโพลี
เททิลีนขาเหล็กพับได้ เพื่อใช้
ส าหรับสวนน้ าเพ่ือสุขภาพและ
การท่องเท่ียว จ านวน 8 ตัว 

14,400 - 14,400 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.19 จดัซ้ือพรมอาสนะใช้ใน
การประกอบพิธี 

89,500  - 88,800 700.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.20 จัดซ้ือพรมลายหลุยส์ 
จ านวน 2 ผืน 

20,700 - 20,000 700.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.21 จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น  
ขนาด 25 ลิตร เพื่อใช้ใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 - 14,000 16,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.22 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์บัตร 
เพื่อจัดพิมพ์บัตรข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง จ านวน 1 เครื่อง 

60,000 - 48,000 12,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.23 จัดซ้ือโต๊ะประชุม ชนิด
พื้นผิวฟอร์ไมก้าขาเหล็กเพื่อใช้ท่ี
ห้องประชุมสภาฯ จ านวน 30 ตัว 

42,000 - 42,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.24 จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า
ฉุกเฉิน ติดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ จ านวน 5 ชุด 

13,500 - 13,000 500.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.25 จัดซ้ือรถจัดเก็บขยะแบบ
เข็น จ านวน 4 คัน 

28,000 - 28,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.26 จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม
แบบสไลด์สองชั้น ความยาวไม่ต่ า
กว่า 8 เมตร จ านวน 1 อัน 

7,000 - 5,300 1,700.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.27 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายหลังชนิดข้อแข็ง ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จ านวน 4 
เครื่อง 

38,000 - 38,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.28 จัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็น
แบบต่อท่อประปา จ านวน 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 - - 15,000.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

25.29 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบ
ล้อจักรยาน เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 แรงม้า  จ านวน 4
เครื่อง        

44,000 - 44,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 
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แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ทนัสมัย 

 25.30 จัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็น
แบบ 1 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง 

6,000 - 6,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.31 จัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็น-
ร้อน แบบ 2 ก๊อก จ านวน 
2 เครื่อง 

14,000 - 14,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.32 จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 
คิวบิกฟุต เบอร์ 5 จ านวน 
1 เครื่อง 

9,400 - 9,400 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

5.33 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็น ชนิดสูบนอน เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 
รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 
น้ิว จ านวน 
1 เครื่อง 

13,000 - 13,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.34 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อนเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5 แรงม้า จ านวน  
1 เครื่อง 

11,000 - 11,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.35 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ขนาด
จอไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 
1 เครื่อง 

30,000 - 29,000 1,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.36 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี  ขนาด
จอไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 
1 เครื่อง 

30,000 - 29,000 1,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.37 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าแบบ 
Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

20,000 - 16,000 4,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.38 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 - 4,300 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.39  จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี 

4,300 - 4,300 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.40 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง 

23,000 - 22,000 1,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.41 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงานสวน
น้ าเพ่ือสุขภาพและการท่องเท่ียว
หนองหม้อแกง จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 - 16,000 1,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
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 25.42 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์  
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ 
ชนิด LED  จ านวน 1 เครื่อง 

19,000 - 17,000 2,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.43 จัดซ้ือผ้าใบเต็นท์ ขนาด 
5.00x8.00 เมตร จ าวน 2 หลัง 
ขนาด 5.00x12.00 เมตร 

94,000 - 94,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.44 จัดซ้ือรถแทรกเตอร์พร้อม
เครื่องตัดหญ้าแบบพ่วงท้าย 
จ านวน 2 คัน 

260,000 - 260,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.45 วัสดุรถขุดไฮดรอลิคตีน
ตะขาบหมุนได้รอบตัวเป็น
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ พร้อม
บุ้งกี๋ก าจัดวัชพืชขนาดไม่น้อยกว่า 
120 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ ไม่น้อย
กว่า 0.7 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 
1 คัน  

4,000,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

4,000,000.00 
 
 
 

กันเงินไว้ 
ด าเนินการ 
ปี 2560 
จ านวน 
4,00,000 
บาท 

25.46 จัดซ้ือเครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม
ไฟฟ้าแบบแรงดันไฟฟ้า  
220 โวล์ ก าลังไฟฟ้าเชื่อม 10-
200 amp ขนาดลวดเชื่อม 
1.6-4 มม. จ านวน 2 เครื่อง 

20,000 - 20,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.47 จัดซ้ือเครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม
ไฟฟ้าแบบมือหิ้วระบบ
อินเวอร์เตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

7,000 - 6,000 1,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.48 จัดซ้ือเครื่องเป่าลม 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 - 28,000 2,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.49 ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบ 
ไฟฟ้า(แบบจุ่ม) ขนาด 1 แรงม้า 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว  
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบ
และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุดพร้อมใช้งาน จ านวน 2 เครื่อง 

20,400 - 20,400 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.50 จัดซ้ือเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 
เครื่องยนตข์นาด 24.5 cc. 
จ านวน 2 เครื่อง 
 

36,000 - 36,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

25.51 จัดซ้ือรถฟาร์มแทรคเตอร์ 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบ
เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบ 4 จังหวะ 
ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลังไม่
น้อยกว่า 85 แรงม้า จ านวน 1คัน 

1,100,000 - - 1,100,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ทนัสมัย 

26 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
26.1 ค่ากระแสไฟฟ้า 

 
3,397,280 

 
- 

102,720 

 
2,330,335.75 

102,720.00 

 
1,066,944.25 

- 

 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

26.2 ค่าประปา 560,000 - 
40,000 

226,288.00 
40,000.00 

333,712.00 
- 

เสร็จ 
เรียบร้อย 

26.3 ค่าโทรศัพท์ 178,000 - 
2,000 

73,110.60 
1,441.29 

104,889.40 
558.71 

เสร็จ 
เรียบร้อย 

26.4 ค่าธรรมเนียม ค่าไปรษณีย์ 
ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติฯ 

120,000 
 

- 89,587.00 30,413 เสร็จ 
เรียบร้อย 

27 จัดหาวัสดนุ้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรบัปฏบิตัริาชการ
และการพัฒนาท้องถิน่ 
27.1 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

 
 
 

1,400,000 

 
 
 
- 

 
 
 

1,202,272.00 

 
 
 

197,728.00 

 
 
 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

27.2 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับเครื่องจักรกล 

1,500,000 - 1,244,777.60 255,222.40 เสร็จ 
เรียบร้อย 

28 จัดหาครภุัณฑ์โฆษณา
ประชาสัมพนัธ ์
28.1 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล  
อีดี (LED TV) ขนาดจอไม่ต่ ากว่า 
40 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 

 
 

17,000 
 

 
 
- 

 
 
17,000 

 
 
- 

 
 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

28.2 ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง
ระบบดิจิตอล จ านวน 2 กล้อง 

20,000 - 20,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 
 

28.3 ค่าจัดซ้ือโทรโข่ง ขนาด 15 
วัตต์ จ านวน 2 เครื่อง 
 

5,600 - 5,600 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

29 จัดซื้อครภุณัฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
เครื่องทุน่แรง และเครื่องจักรกล 
29.1 จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารเป็น
แบบ 4 ประตู ดับเบิ้ลแค็ป 
จ านวน 1 คัน 
 

787,000 - 785,000 2,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

29.2 จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,000-3,000 ซีซี. แบบ 4 
ประตู จ านวน 1 คัน 
 

1,489,000 - 1,420,000 69,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 
โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณ หมายเหต ุ
เงินรายได ้ เงินอดุหนนุทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาการเมืองการบรหิารและการจัดการ 
แนวทางการพฒันา พัฒนาปรบัปรงุอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ทนัสมัย 

 29.3 จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก
ดีเซล แบบธรรมดาพร้อมหลังคา 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ จ านวน  1 คัน 

539,000 - 537,000 2,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

29.4 จัดซ้ือแผงกั้นจราจร 
จ านวน 10 อัน 
 

25,000 - 25,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

29.5 จัดซ้ือเรือไฟเบอร์กลาส 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 ฟุต จ านวน  
1 คัน 

20,000 - 17,000 3,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

29.6 จัดซ้ือเครื่องยนต์เรือ  
ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 แรงม้า  
จ านวน 1 เครื่อง 

28,000 - 28,000 - เสร็จ 
เรียบร้อย 

29.7 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 24 น้ิว จ านวน 4 คัน 
 

12,000 - - 12,00.00 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

29.8 จัดซ้ือเครื่องฉีดน้ า 
แรงดันสูง จ านวน 2 เครื่อง 
 

100,000 - 98,000 2,000.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

30 ค่าซ่อมบ ารุงรกัษาครภุณัฑ์/
ครภุัณฑ์ยานพาหนะ/
เครื่องจักรกล  
30.1 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 

 
 
 

445,000 

 
 
 
- 

 
 
 

163,935.56 

 
 
 

281,064.44 

 
 
 
เสร็จ 
เรียบร้อย 

30.2 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะเครื่องทุ่นแรงและ
เครื่องจักรกล 

2,550,000 - 2,541,837.12 8,162.88 เสร็จ 
เรียบร้อย 

31 จ้างเหมาดูแลรักษาความ 
ปลอดภัย 
 

1,650,000 - 1,207,500.00 442,500.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

32 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานศูนย์การท่องเท่ียว 
หนองหม้อแกง สวนหย่อม
บริเวณคันคลองชลประทาน
ด้านหน้าองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

1,000,000 - 720,720.00 279,28.00 เสร็จ 
เรียบร้อย 

รวม 3 โครงการ 109,862,080 726,120 79,937,693 30,650,506.44  
ยุทธศาสตรท์ี่ 7  งบประมาณรวมทัง้สิ้น 110,588,200 79,937,693 30,650,506.44  
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 เงินอุดหนุนทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 
โครงการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งที่มางบประมาณ หมายเหต ุ
เงินอุดหนุนทั่วไป เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 เงินอุดหนุส าหรับจัดการศึกษาภาค
บังคับ(ค่าบ าเหน็จบ านาญ) เงิน
บ านาญพนักงานคร ู

129,583.20 129,583.20 0.00 เสร็จเรียบร้อย 

2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ
(ค.ค.บ.) 

319,696.80 319,696.80 0.00 เสร็จเรียบร้อย 

3 เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและคา่จา้ง 
ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 

1,609,410.00 1,608,400 1,010.00 เสร็จเรียบร้อย 

4 เงินอุดหนุนส าหรับสิทธิประโยชน์
ข้าราชการและลูกจา้งถ่ายโอน 
(เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพของ
ลูกจ้างประจ า กสจ.) 

17,789.10 17,631.00 158.10 เสร็จเรียบร้อย 

5 เงินอุดหนุนส าหรับสิทธิประโยชน์ 
ข้าราชการและลูกจา้งถ่ายโอน 
(เงินสมทบและเงินกองทุนบ าเหนจ็ 
บ านาญข้าราชการ) 

18,276.44 18,171.00 105.44 เสร็จเรียบร้อย 

6 เงินอุดหนุนส าหรับสิทธิประโยชน์ 
ข้าราชการและลูกจา้งถ่ายโอน 
(เงินบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า) 

97,451.10 97,450,.80 0.30 เสร็จเรียบร้อย 

7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ย
โอนบุคลากร 

47,015.00 25,445.00 21,570.00 เสร็จเรียบร้อย 

8 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนนุ
งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) โครงการส่งเสรมิ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 
(อสม.) เชิงรุก ประจ าปี 2559 

33,314,400.00 33,314,400 0.00 เสร็จเรียบร้อย 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,553,621.64 35,530,777.80 22,843.84  
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 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 
โครงการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งที่มางบประมาณ หมายเหต ุ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ย
โอนภารกิจก่อสร้างและบ ารุงรักษา
ถนน 
1.1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
สห 4002 บ้านปากดง-บ้านดอนขาม    
ต.โพทะเล  ต.หนองกระทุ่ม                     
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุร ี

6,955,200.00  
 
 

6,331,000.00 

 
 
 

- 

 
 
 
ส่วนท่ีเหลือ 
จ านวน 
624,200 บาท 
ด าเนินการใน 
ข้อ 1.2 

1.2 เงินเหลือจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ 
ส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ  
การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน  
โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สาย สห 4088 บ้านไผด่ า-บ้าน
ล่องกระเบา  ต.ทองเอน  อ.อินทรบ์ุรี 

 0.00 624,200.00 กันไว้ด าเนินการ 
ปี 2560 
จ านวน 
420,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,955,200.00 6,331,000.00 624,200.00  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


