สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑

บทนา

๑

ส่วนที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของท้องถิ่น

๓

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๒๑

ส่วนที่ ๔

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
- แผนที่ยุทธศาสตร์

๓๐

ส่วนที่ ๕

การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
- บัญชีโครงการพัฒนา
- บัญชีประสานโครงการพัฒนา
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑๑๑๗

๓๘
๑๐๔
๑๑๕

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
โทร. ๐-๓๖๕๒-๑๕๑๒
http:www.singburipao.go.th
email: singpao@singburipao.go.th

แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่

เสริมสร้างสังคมชุมชนสงบสุข
เพือ่ ให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและน่าอยู่

ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผลิตเกษตรปลอดภัย
และความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ เพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด

เพื่อให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่าง
สงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เป็นแหล่งการผลิตเกษตร
ปลอดภัยของประเทศ

พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
และผลผลิตทางการเกษตร

อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา
วัฒนธรรม และธรรมชาติ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

พัฒนาเศรษฐกิจ

พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ
ในการขนส่ง การท่องเที่ยว และการกระจาย
สินค้าระหว่างแหล่งผลิต และตลาด

สร้างงานสร้างอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการสาธารณะ

พัฒนาท้องถิน่ ให้น่าอยู่

เป็นเมืองน่าอยู่

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการ

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกระดับ

ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุ คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและบูรณาการ
การดาเนินงานด้านความ
มั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมและการสร้างเครือข่าย
ของประชาชนรวมทั้งปลูกฝัง
จิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร

ส่งเสริมการทาการเกษตรให้มีมาตรฐาน และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา
สาธารณสุข และนันทนาการ
แก่ประชาชน

ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นในด้านการเกษตร

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ
และรายได้จากการท่องเที่ยว

พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญของจังหวัด

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาเศรษฐกิจ
ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นในในด้านอาชีพ

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
สายหลักอย่างเป็นระบบ และทัว่ ถึง พร้อม
ปรับปรุงบารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอน
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชน
อย่างเป็นระบบและทัว่ ถึง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ตามภารกิจที่มีการถ่ายโอน หรือ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน
ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มีมาตรฐาน

บารุงรักษาสภาพแวดล้อมลาน้า แหล่งน้าธรรมชาติ

จัดทาแนวเขื่อนป้องกันน้าท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย

พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร

พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

-๑-

ส่วนที่ ๑
บทนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการรวบรวมปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับข้อมูลจาก
ส่วนราชการหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
และประชาชน ตลอดทั้งจากนโยบายของผู้บริหาร นโยบายของจังหวัด และนโยบายของส่วนกลาง นามาวิเคราะห์
ปัญหาและศักยภาพเพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า
องค์ประกอบของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย
ลักษณะของแผนพัฒนา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และประโยชน์ของการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี มีดังนี้
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะ
เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยเรียงลาดับตามความสาคัญของปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี และยุทธศาสตร์ของชาติ
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
๒.๑ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปอย่าง
มีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๒ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการเตรียมการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๒.๓ เพื่อกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนบรรลุตามวัตถุประสงค์
๓. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
กองแผนและงบประมาณ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรวบรวมข้อมูลประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการ ซึ่งเป็นพื้นฐานปัจจัยการพัฒนา
โดยได้ข้อมูลจากส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ (เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตาบล) สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้นาชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้จากการจัดเวทีประชาคม นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของจังหวัด
และนโยบายของส่วนกลาง ฯลฯ แล้วนามาวิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และแนวทางการพัฒนา จัดทา
ร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-๒๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
๔. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
๔.๑ เป็นการกาหนดแนวทางในการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และทิศทางที่แน่นอน
๔.๒ ช่วยให้การทางานเป็นไปอย่างมีระบบสามารถตอบสนองและควบคุมการดาเนินงาน
และติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทางบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔ เพื่อลดปัญหาความซ้าซ้อนและทาให้เกิดการประหยัดสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด
๔.๕ เพื่อเป็นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นทุกรูปแบบ

-๓-

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย สร้างขึ้นราว พ.ศ. ๑๖๕๐ โดย
พระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ได้สร้างขึ้นครั้งเมื่อ
เสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาพักขึ้นบก ณ ที่เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์เดิม
คือ ตั้งอยู่ล้าน้้าจักรสีห์ ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในป๎จจุบันใกล้วัดหน้าพระธาตุมีเมืองเก่า เรียกว่า
"บ้านหน้าพระลาน" เพื่อที่พระองค์จะเดินทางลงเรือที่วัดปากน้้า แม่น้าลพบุรีต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งทางแม่น้าน้อย
ต้าบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์ ป๎จจุบันอยู่ในท้องที่อ้าเภอค่ายบางระจัน
ครั้น พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าแล้ว จึงย้ายเมืองสิงห์มาตั้งทางแม่น้าเจ้าพระยา ริม
ปากคลองนกกระทุง ต้าบลบางมอญ (ป๎จจุบัน คือ ต้าบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี) การย้ายครั้งนี้น่าจะเป็นสมัยเดียวกับการ
ตั้งเมืองอ่างทองในสมัยธนบุรี ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ. ๒๔๗๓ (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาล จึงได้จัดตั้งกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา)
ขึ้นประกอบด้วยเมือง ๘ เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ อินทร์บุรี ใน
พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๐ ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรีลง ให้เป็นอ้าเภอขึ้นกับเมืองสิ งห์บุรี และย้ายไปตั้ง
ที่ต้าบลบางพุทรา
อันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในป๎จจุบันเนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกว่าเดิม เพราะพื้นที่เป็นเนินสูง
น้้าท่วมไม่ถึง

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

ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน ระหว่างเส้นละติจูด ๑๔ องศา ๔๓ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา ๖ ลิปดาเหนือ
เส้นลองติจูดที่ ๑๐๐ องศา ๑๑ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่ออ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่ออ้าเภอบ้านหมี่ อ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่ออ้าเภอไชโย อ้าเภอโพธิ์ทอง อ้าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่ออ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
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ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มฝ๎่งแม่น้าเจ้าพระยา และมีแม่น้าน้อยไหลผ่านบริเวณตอนใต้ของจังหวัด
เหมาะส้าหรับการท้ากสิกรรม สิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งเกิดตะกอนการทับถมของ
ตะกอนริมแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีแม่น้าไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และแม่น้า
ลพบุรี นอกจากนี้ยังมีล้าน้้าสายอื่นๆ คือ ล้าแม่ลา ล้าการ้อง ล้าเชียงราก และล้าโพธิ์ชัย ไม่มีพื้นที่เป็นภูเขา
ป่าไม้ และไม่มีร่าตุที่ส้าคัญ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม

การคมนาคม
จังหวัดสิงห์บุรี มีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ถนนสายหลักที่ส้าคัญ
ได้แก่
๑. หมายเลข ๓๒ สายเอเชียแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ที่อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง ถึงจังหวัดสิงห์บุรี
๒. หมายเลข ๓๐๙ สายอ่างทอง - ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง – สิงห์บุรี - ชัยนาท
๓. หมายเลข ๓๑๑ สายลพบุรี - สิงห์บุรี เชื่อมต่อจากทางหลวง ๓๐๙ ที่จงั หวัดสิงห์บุรี
๔. หมายเลข ๑๑ จากอ้าเภออินทร์บุรี - พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอ้าเภอตากฟ้า อ้าเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๕. หมายเลข ๓๐๓๙ สายสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี เข้าทางอ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกจากทางหลวง
การบริการรถโดยสารประจ้าทางของจังหวัดสิงห์บุรี มีให้บริการ ๒ ประเภท คือ รถโดยสารปรับอากาศ
ชั้น ๒ และรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ซึ่งมีเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ - สิงห์บุรี , กรุงเทพ - อ้าเภอวัดสิงห์
และกรุงเทพ - อ้าเภอหันคา ซึ่งผ่านจังหวัดสิงห์บุรี

เขตการปกครอง
จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ้าเภอ ๔๓ ต้าบล ๓๖๔ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ๒ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลต้าบล และ ๓๓ องค์การบริหารส่วนต้าบล ดังแสดงในตาราง
ตาราง แสดงเขตการปกครอง
อ้าเภอ
ต้าบล
หมู่บ้าน
เทศบาลเมือง
เทศบาลต้าบล
อบต.
เมืองสิงห์บุรี
๘
๕๘
๑
๗
บางระจัน
๘
๗๗
๑
๕
ค่ายบางระจัน
๖
๕๙
๑
๖
พรหมบุรี
๗
๔๒
๒
๔
ท่าช้าง
๔
๒๓
๑
๒
อินทร์บุรี
๑๐
๑๐๕
๒
๙
รวม
๔๓
๓๖๔
๒
๖
๓๓
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ประชาชน
จากประกาศส้านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีราษฎรจังหวัด
สิงห์บุรี รวม ๒๑๓,๒๑๖ คน แยกเป็นชาย จ้านวน ๑๐๑,๗๔๓ คน และหญิง จ้านวน ๑๑๑,๔๗๓ คน

การเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน ๔๒๙,๕๑๒ ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๓.๕๕ ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน มีการใช้พื้นที่ท้าการเกษตร
ทั้งหมด ๔๑๔,๒๓๒ ไร่ (ร้อยละ ๘๐.๕๘) จ้าแนกเป็นที่นา ๓๗๕,๖๖๓ ไร่ (ร้อยละ ๘๑.๐๓) พื้นที่ปลูกพืชไร่
๑๐,๓๐๗ ไร่ (ร้อยละ ๒.๔๙) พื้นที่สวน ๒๕,๕๔๒ ไร่ (ร้อยละ ๖.๑๗) พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๙๒๑ ไร่ (ร้อยละ
๐.๒๒) และพื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง ๑,๗๙๙ ไร่ (ร้อยละ ๐.๔๓)
แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี
เมษายน ๒๕๕๖

การปศุสัตว์
ตารางแสดงจ้านวนปศุสัตว์ (ตัว) จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๖
อ้าเภอ
โคเนื้อ โคนม กระบือ
สุกร
ไก่
เป็ด
ค่ายบางระจัน
๗๓๒ ๖๐
๗ ๑,๗๙๙
๒๐๔,๐๙๗
๔๓,๕๗๑
ท่าช้าง
๑๖๒
๐
๐ ๑,๑๘๒
๑๕๑,๙๐๓
๕,๗๕๐
บางระจัน
๓๕๔
๐
๐ ๔,๓๙๘
๙๘๕,๑๙๐
๘๒,๖๔๕
พรหมบุรี
๓๑๙ ๑๑
๐ ๒๔,๓๑๐
๑๑๙,๑๗๕
๑๗,๖๗๙
เมืองสิงห์บุรี
๔๖๙ ๕๕
๐ ๑๒,๒๕๐
๙๗,๐๙๖
๓๖,๘๗๗
อินทร์บุรี
๑,๕๐๒ ๘๓
๑๖ ๑๕,๓๗๗
๕๔๗,๓๓๙ ๑๖๑,๐๐๓
รวม
๓,๕๓๘ ๒๐๙
๒๓ ๕๙,๓๑๖ ๒,๑๐๔,๗๙๘ ๓๔๗,๕๒๕
แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
มิถุนายน ๒๕๕๖

แพะ
๕๖๙
๙๖
๑,๕๓๖
๑๐๔
๒๒๑
๑,๗๒๔
๔,๒๕๐

แกะ
๐
๐
๓
๐
๒๘
๔๔
๗๕

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

อุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
จ้านวนทั้งสิ้น ๒๗๑ โรงงาน เงินลงทุนรวม ๑๖,๙๔๘.๖๖๓ ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน ๑๓,๓๒๒ คน
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อุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดสิงห์บุรี คือ
๑. อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิต แปรรูปหินแกรนิต และหินอ่อน เป็นหลัก
รองลงมาได้แก่ ผลิตคอนกรีตมวลเบา ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตอิฐดินเผา ป๎จจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น
๕๑ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๔๙๔ ล้านบาท คนงาน ๑,๖๑๘ คน
๒. อุตสาหกรรมกระดาษ ประกอบด้วย การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นหลัก รองลงมาได้แก่
ผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ป๎จจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น ๒ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๒๔๐ ล้านบาท คนงาน ๕๑๒ คน
๓. อุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วยการผลิตท้าของใช้จากพลาสติก และผลิตพลาสติกทุกชนิด
รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ เคลือบด้วยพลาสติก และท้าขวดพลาสติกบรรจุยา ป๎จจุบันมีดรงงานทั้งสิ้น
๑๓ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๑๗๑ ล้านบาท คนงาน ๘๔๐ คน
แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
พฤษภาคม ๒๕๕๗

การท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรี
อาเภอเมืองสิงห์บุรี
 ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ต้าบลในเมือง ในเขตเทศบาลอ้าเภอ
เมืองสิงห์บุรี ริมฝ๎่งแม่น้าเจ้าพระยา ศาลจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัด
สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูน
ชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาป๎ตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน
ที่ส้าคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
 วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ ต้าบลต้นโพธิ์ ในเขตเทศบาลอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่าไปทางล้าน้้าเจ้าพระยาประมาณ ๒ กิโลเมตร วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา
การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา และโดยเฉพาะการป๎้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาป๎้นพระพุทธรูป มาจากตระกูล
บ้านช่างหล่อธนบุรี ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้
กว่า ๓๐๐ ตัว ซึ่งพระครูสิงหมุณี อดีตเจ้าอาวาส ได้รวบรวมตัวหนังใหญ่จากฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เอาไว้ และส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน้าคณะหนังเร่ ผู้ที่มีความสามารถในการเชิด-พาทย์หนังใหญ่
และได้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่สืบต่อกันมา ตัวหนังใหญ่ที่ใช้แสดงแบ่งเป็นชุดใหญ่ ๆ ได้ ๔ ชุด คือ ชุดศึกใหญ่ (ศึก
ทศกัณฑ์) ชุดศึกมงกุฎ-บุตรลบ ชุดนาคบาศ และชุดศึกวิรุณจ้าบัง มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ พิพิธภัณฑ์
เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในต้าบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้
สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบ
สุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว ๔๗ เมตร ๔๒ เซนติเมตร(๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะ
พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรัก
ปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬ และพระแก้ว
สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้เป็นพระประทานในการถือน้้าพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่
ต้นไม้ส้าคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น

-๗ วัดหน้าพระธาตุ อยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปประมาณ
๑.๕ กิโลเมตร เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน้าพระธาตุ
สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้ จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่ส้าคัญของวัดนี้คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ ๘ วา
ท้าเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาป๎ตยกรรมแบบศิลปะอยุธยา
ตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุน
ปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงราย
หลายองค์ เป็นลักษณะของสถาป๎ตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
 วัดประโชติการาม ตั้งอยู่ที่ต้าบลบางกระบือ อยู่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๕ กิโลเมตร
เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ พุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ ๒ องค์ คือ หลวงพ่อทรัพย์ สูง ๖ วา
๗ นิ้ว และหลวงพ่อสิน สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป
 วัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต้าบลบางกระบือ อยู่เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อย
มีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญ และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรง
ระฆังคว่้าคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้นมีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความ
สมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังมี
โบสถ์เก่าแก่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก
 วัดพระปรางค์มุนี ตั้งอยู่ที่ต้าบลม่วงหมู่ ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี ห่างจากตัวเมือง
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ประมาณกิโลเมตรที่๑๓๔-๑๓๕ (ทางไปอ้าเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค์พระ
ปรางค์สี่เหลี่ยมสูงเด่นใกล้กับองค์พระปรางค์เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนป๎้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา
ด้านข้างวิหารมีบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเก่าแก่ที่ทางวัดได้ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหาร ภายในโบสถ์มีภาพ
จิตรกรรม
อาเภอพรหมบุรี
 วัดกุฎีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ในเขตต้าบลบางน้้าเชี่ยว ห่างจากถนนสายเอเชียประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือ
เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๕-๑๒๖ ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างเมื่อ
พ.ศ.๒๔๔๓ โดยหลวงพ่อป๎ญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑป
นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจ้าลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมีศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจ้าวันต่างๆ ของชาวไทยพวน เสื้อผ้า
เครื่องประดับ เครื่องมือ ท้านา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้้าเป็นของเก่าแก่ไว้ให้ชม
 คูค่ายพม่า ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่๑ ต้าบลบ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปประมาณ ๑๖
กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๙ เป็นแหล่งชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาว
รูปร่างคล้ายตัว L ยาวประมาณ ๕-๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๓ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้้าบางพุทรา เพื่อรวบรวมก้าลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
นับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สา้ คัญ ป๎จจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

-๘ วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่ต้าบลพรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐ เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิป๎สสนากรรมฐาน มีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เป็นเจ้าอาวาส
 วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ท่านผู้ใหญ่เล่าว่าตรงนี้น้าเชี่ยวมาก และวนด้วย เรือขึ้นมาถึงจุดนี้จะชนกัน
จึงเรียกว่า “วัดชลวน” (ชล-วน) ต่อมาออกเสียงเป็น “วัดชลอน” (ชะ-ลอน) และเป็นต้นก้าเนิด “แม่ครัวหัวป่า”
เมื่อครั้งก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จพักแรมที่วัดพรหมสาคร เจ้าเมืองพรหมนครขอร้องชาว
หัวป่าให้ช่วยกันท้ากับข้าว ขนมไปถวาย เสวยแล้วพอพระทัยมาก โดยเฉพาะแกงส้มแตงกวา น้้าพริกปลาร้า จึงทรง
ประสาทพร “นี่แน่ะ แม่ครัวหัวป่า แม่ครัวทั้งหลาย ขออนุโมทนา ข้าพเจ้าพอใจที่ทาอาหารอร่อย อาหารดี โปรด
รักษารสอาหารอย่างนี้ไว้ถึงลูกหลานนะ” ตั้งแต่นั้นมาชาวหัวป่า และเด็กเล็กๆ หัดท้ากับข้าวใหม่ ๆ ก็อร่อยหมด
 ไหว้พระพรหม ที่เมืองพรหม ที่เมืองพรหม บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32 อ.พรหมบุรี
พระพรหมถือเป็นพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพชีวิต เป็นผู้ก้าหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน
ผู้บูชาพระพรหม และท้าความดี จะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา พระพรหมเป็นผู้คุ้มครองคนดี และลงโทษ
คนกระท้าบาป ผู้มีกิเลสตัณหาผู้มีจิตใจเอื้ออารี และเสียสละต่อส่วนรวมจะได้พรจากพระพรหม มีความสุข
และสมปรารถนา
อาเภอท่าช้าง
 วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตต้าบลพิกุลทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัด
พระนอนจักรสีห์วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระธรรมสิงหบุราจารย์)
ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่
อดีตถึงป๎จจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ
พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว
ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองค้าธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคด ซึ่ง
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจ้าวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้าง
ที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น
 วัดจาปาทอง ตั้งอยู่ที่ต้าบลโพประจักษ์ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้าน้อย เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่า
เรือจ้าปาทองสิงห์บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
อาเภอค่ายบางระจัน
 อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๕ กิโลเมตร ตามเส้นทาง
หลวงหมายเลข ๓๐๓๒ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๕ ไร่ เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจัน
เป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ คน สร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ใน
สวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลป๎จจุบนั ทรงเปิดอนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ค่ายบางระจันมี
ความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญ และเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้น
เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่า ซึ่งมีจ้านวนมากมาย
มหาศาล โดยพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง ๘ ครั้ง ใช้เวลา ๕ เดือน จึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม ๒ ค่้า เดือน ๘
ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ นับเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความส้าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ค่ายบางระจันในป๎จจุบันได้สร้างจ้าลองโดยอาศัย

-๙รูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติ –ศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จัดห้อง
นิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ห้องแรก แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย
หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี ห้องที่สาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดี
เมืองสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ต้าบลบางระจัน ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคย
ใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดไม้แดง”
เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้น และชาวบ้านถือกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัด
หรือ ท้าลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ” เป็นวิหารทรงจัตุรมุข พระอาจารย์ท่านเป็นผู้น้าส้าคัญ
ผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจัน และใกล้ๆ กันก็มี สระน้าพระอาจารย์ธรรมโชติ มีปลาอยู่ชุกชุมเพราะชาวบ้านถือว่า
เป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่จับไปรับประทานและยังมีศาลรวมวิญญาณวีรชนค่ายบางระจันตั้งอยู่ใกล้ริมรั้ว ส่วนหน้าวัด
ได้มีการจ้าลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
 วัดสิงห์สุทธาวาส ตั้งอยู่ต้าบลโพสังโฆ เดิมชื่อว่าวัดตะเคียน เพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์ เริ่ม
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๑ ต่อมาทางราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้าจักรสีห์มาตั้งอยูริมแม่น้าน้อย ทางด้านใต้ของวัด
ตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆ
เป็นเจ้าอาวาสจึงต่อค้าท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส" ป๎จจุบนั วัดสิงห์สุทธาวาสมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นเจ้าอาวาสท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด
และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต้นไม้
จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพื่อไว้เป็นคติสอนใจ มีปูชนียวัตถุ คือพระพุทธฉาย อยู่ในมณฑปพระพุทธรูปปาง
นาคปรก สร้างด้วยศิลา ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อนาค" องค์พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผ่รัศมีรอบเกศพระ
ด้านหลังองค์พระมีเสมาธรรมจักร แต่ป๎จจุบันหลวงพ่อนาคได้ถูกขโมยไป ดังนั้นหลวงพ่อนาคที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์
จ้าลองที่ท้าจากปูนป๎้นนอกจากนี้ยังพบ สิงห์ป๎้นด้วยดินเผาอยู่ ๒ ตัว สันนิษฐานว่า สิงห์ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห์"
ซึ่งต่อขุนสิงขรภุมมา ได้ขอไปไว้ที่อ้าเภอบางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห์) ๑ ตัว ป๎จจุบันยังมีอยู่ที่ หน้าที่ว่าการ
อ้าเภอบางระจัน
อาเภอบางระจัน
 วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านโคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะ
แบบอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์ปรางค์สูง
ประมาณ ๑๕ เมตร ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูงชะลูดคล้ายฝ๎กข้าวโพด ฐานเตี้ย ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัส
บนผนังคูหา และป๎จจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ลบเลือนไปแล้ว ด้านหลัง มีพระอุโบสถเก่าแก่แบบอยุธยา หน้าบัน
เป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์ และคันทวยต่างๆมีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจ้าลองบนยอดเขา นอกจากนั้นยัง
ปรากฏร่องรอยของเตาเผาแม่น้าน้อย ประมาณ ๓-๔ เตา วัดพระปรางค์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๔๘๗

-๑๐ แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิตเครื่องป๎้นดินเผาขนาด
ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐ ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วย
อิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องป๎้นดินเผา และห้อง
เชื้อเพลิงตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๑๔ เมตร กว้าง ๕.๖๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่อง
ควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น
 อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ต้าบลทับยา มีพื้นที่อยู่ในเขตอ้าเภออินทร์บุรีและอ้าเภอบางระจัน
ห่างจากอ้าเภอเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สายสิงห์บุรี-ชัยนาท) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยก
เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่ ๗ ต้าบลบางกระบือ ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือ เข้าทางต้าบลทับยา ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ก็จะ
ถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ค้าว่า “แม่ลา” เป็นชื่อล้าน้้าสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านพื้นที่ ๓ อ้าเภอ
คือ อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอบางระจัน และอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นล้าน้้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของ
ปลา ฉะนั้น ปลาที่จับได้จากล้าน้้าแม่ลาจึงมีรสชาติอร่อย อ้วน เนื้อนุ่ม มัน โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารและ
ของฝาก ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี และมีอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ริมฝ๎่งแม่น้าลาการ้อง
อาเภออินทร์บุรี
 วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ต้าบลทับยา ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุร-ี
อินทร์บุรี กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒ เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือ ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอ
อินทร์บุรีไปทางทิศใต้ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชา
ภาพตอนผจญมาร ภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่
เสด็จสูป่ รินิพพาน และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา บนหน้าบัน
เป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้้า นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง
 วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ต้าบลอินทร์บุรี ติดริมแม่น้าเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข
๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวง เดิมเป็น
วัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนพระอุโบสถเป็นเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่าง
และที่น่าสนใจ คือ การแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหลัง โดยช่างที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห์บุรี คือ
ช่างชื่น หัตถโกศล ภายในโบสถ์มีพระประธานที่เก่าแก่ พุทธลักษณะที่งดงามมาก ป๎จจุบันโบสถ์แห่งนี้ได้รับ
การบูรณะใหม่
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้าเจ้าพระยา เดิมเป็น
พิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และอุทัยธานี
ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มีโบราณวัตถุที่ส้าคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ เช่น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย จัดแสดงเครื่องประดับ
สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ พัดยศ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องถ้วยศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย ส่วนชั้นล่าง
เป็นการละเล่นพื้นบ้าน เครื่องมือดักปลา เครื่องทอผ้า ตะเกียงโบราณ

-๑๑ เมืองโบราณบ้านคูเมือง (อยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านคูเมือง ต้าบลห้วยชัน ภายในสวน
รุกขชาติคูเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๓ กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ผังเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมมุมมน กว้าง ๖๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร สูงจากพื้น ๑ เมตร มีเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้าคันดินล้อมรอบ มีการขุด
ค้นพบภาชนะดินเผามากมาย เช่น เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห กาน้้า ลูกป๎ดหินสีต่าง ๆ ตะคันดินเผา ธรรมจักรหิน
เขียว ตุ้มหู ลูกป๎ด หินสี และเหรียญเงินมีค้าจารึกว่า “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ” แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนอาศัยอยู่
ในบริเวณนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร์ ป๎จจุบันวัตถุโบราณที่ค้นพบได้น้าไปเก็บรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองป๎จจุบันได้จัดให้เป็นสวนรุกขชาติ
มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มีคูน้าโบราณล้อมรอบ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่นสวยงาม
 วัดม่วง ตั้งอยู่ที่ต้าบลอินทร์บุรี ริมฝ๎่งแม่น้าเจ้าพระยา หากมาจากถนนสายเอเชีย ห่างจากตัวตลาด
อินทร์บุรี มีทางเลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี
พ.ศ. ๒๓๖๕ เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มาก จึงเรียกว่า “วัดม่วง” ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานที่
พุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรปู ฐานสิงห์ มีฐานบัวขนาดใหญ่รองรับ เพดานประดับด้วยลายเขียน
รูปดาว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้านสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีเรื่องราว
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตลอดจนแสดงภาพชีวติ ความเป็นอยู่วัฒนธรรมของสังคมโบราณในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์ ในบริเวณ FN Factory outlet หมู่ 1 ต้าบลน้้าตาล อ้าเภออินทร์บุรี
พระอินทร์เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์ และสรรพสัตว์มีหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้าย
ต่างๆ เป็นผู้น้าเหล่าเทพเจ้าไปก้าจัดอสูรร้ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห์ร้ายพระอินทร์จะลงมาช่วยทุกครั้งไป
มีฐานะเป็นพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก ดินฟ้าอากาศและสงคราม และยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห์
คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า อ้านาจของพระอินทร์นั้น จะช่วยป๎ดเป่าความชั่วร้าย หรือสิ่งไม่ดีบริเวณนั้น พร้อมทั้ง
ปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงคุ้มครองผู้บูชาในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู้รักษา
พระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ หมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่า
ทวยเทพ จึงมีอ้านาจในการสั่งการ ท้าลายผู้ที่จะน้าพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี
เทศกาลงานประเพณี
 งานวันวีรชนค่ายบางระจัน จัดขึ้นเป็นประจ้าในระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่บริเวณ
อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ต้าบลบางระจัน อ้าเภอค่ายบางระจัน ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจ้าลอง
พระอาจารย์ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน การแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรม
ของวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่าง ๆ มากมาย
 ประเพณีกาฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวนที่บ้านบางน้้าเชี่ยว และหมู่บ้านโภคาภิวัฒน์ อ้าเภอ
พรหมบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเอาวัน
ขึ้น ๒ ค่้า เดือน ๓ เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ้านจะช่วยกันต้าข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจี่ ข้าวหลามไว้ส้าหรับท้าบุญ
ตักบาตรในวันรุ่งขึ้น พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันว่า “ไปงันข้าวจี่” ชาวบ้านจะน้าข้าวสารเหนียว ไข่ น้้าตาล ไปเข้ามงคล
ในพิธีเจริญพุทธมนต์ กลางคืนจะมีมหรสพแสดงกันเป็นที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันนึ่งข้าวเหนียว ท้าขนม ในวันขึ้น ๓ ค่้า
เดือน ๓ ซึ่งเป็นวันก้าฟ้า ชาวบ้านก็จะน้าไทยทานและอาหารที่เตรียมไว้ไปร่วมท้าบุญที่วัด เมื่อพ้นก้าฟ้า ๗ วันแล้ว
จะต้องก้าฟ้าอีกครึ่งวัน และนับต่อไปอีก ๕ วัน จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล้วน้าไฟดุ้นหนึ่งไปท้าพิธีเลียแล้ง
โดยการน้าไปลอยตามแม่น้าล้าคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ้าเป็นอันเสร็จพิธีก้าฟ้า

-๑๒ ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ท้ากันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรีนิยม
ท้าในช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดกันท้าพิธีโดยการน้าข้าวเหนียว หรือ ข้าว
เหนียวแดงมาหุง หรือ นึ่งพอสุกน้ามาใส่ใบตองพับเป็นรูปกรวย น้าไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ที่วัดพระนอน
จักรสีห์ด้วยการน้าพานใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียมวางไว้ด้านหน้าองค์พระนอน เพื่อท้าพิธีถวายข้าวเหนียว เมื่อ
เห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรจะท้าพิธีลาข้าว ทุกคนจะตรงไปที่พานข้าวของตน แบ่งข้าวเหนียวในกรวยใส่กระทง
แล้วน้าไปวางไว้ที่หน้าองค์พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นชาวบ้านจะแยกกันนั่งเป็นวง ๆ ละ ๖-๗ คน แบ่งกัน
รับประทานข้าวที่เหลือ ซึ่งถือว่าเป็นข้าวบิณฑ์ของหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์
 ประเพณีกวนข้าวทิพย์ การกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสนี้มักจะจัดขึ้นที่หมู่บ้านวัดกุฎีทอง
บ้านโภคาภิวัฒน์ วัดอุตมะพิชัย อ้าเภอพรหมบุรี วันท้าพิธีกวนข้าวทิพย์มิได้ก้าหนดไว้เป็นที่แน่นอนมักจะท้ากัน
ในช่วงข้าวก้าลังเป็นน้้านม โดยการปลูกปะร้าพิธีแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนรอบปะร้าพิธี นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญ
พระพุทธมนต์ แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีน้าเครื่องปรุงข้าวทิพย์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ ๙ สิ่ง ได้แก่ ถั่ว งา นม เนย น้้าตาล
มะพร้าว น้้าผึ้ง น้้าอ้อย และน้้าที่คั้นได้ จากข้าวน้้านมใส่ลงในกระทะที่ใช้ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย์ติดไฟด้วยฟืน
ไม้ชัยพฤกษ์ และไม้พุทรา ขณะใส่ของต่างๆ ลงในกระทะพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ย่้าฆ้อง ย่้ากลอง การจัด
พิธีกรรมยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ คือ มีพราหมณ์เข้าพิธี และสาวพรหมจารีที่จะเข้าร่วมพิธีต้องเป็นหญิงสาวที่ยัง
ไม่มีดอกไม้ (ระดู) นุ่งขาวห่มขาว สมทานศีล ๘ เพื่อให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ จากนั้น จึงช่วยกันกวนข้าวทิพย์
ใช้เวลากวนประมาณ ๖ ชั่วโมง เสร็จแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้น
 ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นงานบุญเข้าพรรษาประจ้าต้าบลบ้านแป้ง อ้าเภอพรหมบุรี
ณ วัดจินดามณี โดยจะมีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) ในช่วงวันเข้า พรรษาเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านเวียงจันทร์ที่เป็นบรรพบุรุษของชุมชนในต้าบลบ้านแป้ง
ตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวต้าบลบ้านแป้ง ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มี
กันมานานเป็นร้อยปีแล้ว และเพื่อที่จะให้ประเพณีนี้ยังอยู่กับเราไปนานๆ จึงได้ก้าหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตร
ดอกไม้ ทางวัดในหมู่บ้านจะมีการตีกลองแฉะ ประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพี่น้องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด จัดข้าวตอก
ดอกไม้ 5 ชนิด คือ ข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกรัก ดอกบัว ดอกข้าวโพด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นก้าใส่บาตร
พระ เพื่อใช้เข้าอุโบสถ เป็นพุทธบูชา
 การแข่งเรือยาวประเพณี การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจ้าในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณ
แม่น้าเจ้าพระยา ริมเขือ่ นหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตลอดจนบริเวณล้าแม่น้าน้อย ตามที่หน่วยงาน หรือ ภาค
ส่วนต่างๆ ก้าหนดจัดขึ้น ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นงานประเพณีที่ตื่นเต้นสนุกสนาน และเร้าใจ ตลอดจนได้เพลิดเพลินกับ
ความสวยงามของเรือแต่ละล้าที่ตกแต่งลวดลายและประชันฝีพายกันอย่างเต็มที่
 งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเนื่องจาก
จังหวัดสิงห์บุรีมีล้าน้้าแม่ลาเป็นล้าน้้าธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม และมีชื่อเสียงมาก คือ ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารจาน
เด็ดของสิงห์บุรี นอกจากนี้สิงห์บุรียังเป็นถิ่นก้าเนิดของแม่ครัวหัวป่า ต้นต้ารับอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียง
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย

-๑๓ ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง จัดบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมี
กิจกรรมเด่นอาทิ ประกวดควายไทยเขางาม สงกรานต์ชายหาด การแสดง แสง สี เสียง “ต้านานพระนอน” ร่วม
รับประทานอาหารขันโตก พิธีอัญเชิญห่มผ้าพระนอน พิธีตีข้าวบิณฑ์ กินข้าวหัวป่า กตัญํูกตเวทิตาผู้ใหญ่ ก่อพระ
เจดีย์ทรายพุทธบูชา เป็นต้น การแข่งขันเรือมาศ 12 ฝีพาย (เยาวชน ชาย – หญิง) การแข่งขันเรือแจวเดี่ยว (ทั่วไป)
การแข่งขันเรื่อพายหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้้าพระนอนจักรสีห์จ้าลอง และสงฆ์น้าพระภิกษุ
สงฆ์จากทุกวัดในจังหวัดสิงห์บุรี การประกวดเทพีสงกรานต์ ตลาดนัดลานวัดของดีเมืองสิงห์ วัดพระนอน “หนึ่ง
ต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
 ประเพณีลาวแง้ว คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่กระจาด ของชาวต้าบลทองเอน อ.อินทร์บุรี
โดยการใส่กระจาดจะเริ่มเมื่อมีการประกาศ ก้าหนดงานบุญมหาชาติ ซึง่ แต่ละหมู่บ้านจะก้าหนดไม่ตรงกัน หมู่บ้านใด
ตรงถึงวันก้าหนดวันท้าบุญ แต่ละบ้านจะท้าขนมเส้นหรือขนมจีบ และข้าวต้มมัดเพื่อเตรียมไว้ส้าหรับวันงานวันเริ่มแรก
ของการท้าบุญ เรียกว่า "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่ท้าบุญก็จะน้าผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ฯลฯ ไปยังบ้าน
ที่มีงานโดยหนุ่มสาวจะแต่งตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ นั้นอาจใช้ผลไม้ต่างๆ ที่น้ามาหรือเงินก็ได้
และอาจมีธูปเทียนใส่พานน้าไปให้เจ้าของบ้าน การน้าเอาของมาร่วมสมทบท้าบุญ เรียกว่า "ใส่กระจาด" เจ้าของ
บ้านเลี้ยงอาหารแก่แขก และเมื่อแขกกลับก็จะให้ข้าวต้มมัดเป็นของตอบแทน ประเพณีการใส่กระจาดนี้ หนุ่ม
สาวจะได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้งก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติโดย
แต่ละบ้านจะจับสลากกันว่าบ้านไหนจะได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแต่งอย่าง
สวยงามให้มีบรรยากาศคล้ายป่าหิมพานต์ ประดับไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ รังผึ้ง เครื่องจักรสานเป็นสัตว์ต่างๆ หรือ
ท้าด้วยกระดาษสวยงาม การเทศน์จะเริ่มขึ้นในตอนเที่ยงคืนของวันตั้ง โดยต้องเทศน์ให้เสร็จภายใน 1 วัน

การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕

อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
ค่ายบางระจัน
ท่าช้าง
บางระจัน
พรหมบุรี
อินทร์บุรี
รวม

โรงเรียน (แห่ง)
๒๒
๑๖
๗
๒๒
๑๗
๓๙
๑๒๓

จานวน
ห้องเรียน
๒๖๒
๑๕๕
๕๙
๒๐๐
๑๓๗
๓๗๔
๑,๑๘๗

แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บรุ ี
พฤษภาคม ๒๕๕๗

จานวน
นักเรียน
๕,๓๓๗
๒,๖๔๒
๗๘๙
๒,๐๗๑
๑,๓๔๑
๔,๒๔๒
๑๖,๔๒๒

ผู้บริหาร

ครู

๒๗
๑๗
๗
๒๓
๑๕
๔๑
๑๓๐

๒๘๔
๑๖๓
๖๙
๑๕๖
๑๑๓
๓๒๖
๑,๑๑๑

-๑๔-

สาธารณสุข
อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง
อินทร์บุรี
รวม

จ้านวนสถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภทเป็นรายอ้าเภอ
โรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
(ไม่รวมโรงพยาบาลเฉพาะ
ส่งเสริมสุขภาพ
เอกชน
โรค)
ตาบล
๑
๑
๙
๑
๗
๑
๕
๑
๖
๑
๓
๑
๑๗
๖
๑
๔๗

คลินิก
เอกชน
๓๕
๖
๖
๔
๔
๑๒
๖๗

แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เมษายน ๒๕๕๕

การรักษาความสงบเรียบร้อย
สรุปจ้านวนคดีอาญา ๕ กลุ่ม ประจ้าปี ๒๕๕๔ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)
หน่วยงาน
กลุ่มคดี

เมือง
อินทร์บุรี บางระจัน พรหมบุรี
สิงห์บุรี
อุกฉกรรจ์
๕
๔
๑
ประทุษร้ายชีวติ
๕๔
๓๐
๑๔
๑๓
ประทุษร้ายทรัพย์
๕๓
๒๓
๑๕
๓๓
คดีที่น่าสนใจ
๔๔
๗
๑๗
๑๕
คดีรัฐเสียหาย
๕๔๗
๒๘๑
๑๗๕
๑๘๒
แหล่งที่มาของข้อมูล : ต้ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
มีนาคม ๒๕๕๕

ท่าช้าง

ค่ายบางระจัน

โพทะเล

รวม

๙
๑๖
๙
๑๖๑

๑
๑๒
๒๕
๑๗
๑๘๗

๑
๘
๑
๗๘

๑๑
๑๓๓
๑๗๓
๑๑๐
๑,๖๑๑

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ทรัพยากรน้าผิวดิน ได้แก่
แม่น้าสายหลัก ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา
แม่น้าสายรอง
ได้แก่ แม่น้าน้อย แม่น้าลพบุรี
คู /คลอง/ล้าราง/ห้วย ได้แก่ ๑) ล้าราง ๑๓ แห่ง -ล้าปากลาด ล้าโพธิ์ชัย ล้าห้วยชัน ล้าราง
ท้ายน้้า ล้ารางจิก ล้ารางกรูด ล้ารางบ้านคู ล้ารางกะโฮ้ ล้ารางไผ่ด้า ล้ารางมะดัน ล้ารางเจ๊ก ล้ารางปากแรด
ล้ารางพระยาพายเรือ ๒) ห้วย ๕ แห่ง – ห้วยหน้าวัดพระนอน ห้วยจระเข้(ต.หัวไผ่) ห้วยจระเข้ (ต.โพชนไก่)
ห้วยจระเข้ (ต.บางระจัน) ห้วยขนาน ๓) คู /คลอง ๗๒๙ แห่ง
อ่างเก็บน้้า/บึง/หนองน้้า ได้แก่ ๑) หนอง บึง ๘๕๓ แห่ง ๒) อ่างเก็บน้้า ๒ แห่ง
๓) ทะเลสาบ ๐ แห่ง

-๑๕๒. ทรัพยากรน้าบาดาล : มีแหล่งน้้าใต้ดินอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถจ้าแนกตามปริมาณ การไหลได้ ๒
บริเวณ ดังนี้
* บริเวณที่มีปริมาณน้้าใต้ดินมาก (๕๐-๒๐๐ ลบ.ม./ชม.) โดยทั่วไป น้้ามีคุณภาพดี ครอบคลุม
พื้นที่ตอนกลางและแนวเหนือ-ใต้ของจังหวัดบางพื้นที่เป็นน้้ากร่อย
และมีตะกอนสนิมเจือปนครอบคลุมพื้นที่
ตอนกลางของจังหวัด
* บริเวณที่ให้ปริมาณน้้าใต้ดินน้อย (๑-๓๐ ลบ.ม./ชม.) โดยทั่วไปคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี
ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกของอ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอเมือง บางพื้นที่เป็นน้้ากร่อย และมีตะกอนสนิมเหล็กเจือ
ปนครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของอ้าเภอพรหมบุรี
๓. ทรัพยากรป่าไม้ : จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติ แต่มีป่าไม้ในลักษณะ
ป่าชุมชน โดยจังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่ป่าชุมชน ประมาณ ๔๙ ไร่ (๒๕๔๙) ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้้า ป่าชุมชนปลูก
โดยชุมชน และให้ชุมชนดูแลรักษา พร้อมใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ถึงแม้จังหวัดสิงห์บุรีจะไม่มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์
แต่ด้วยโครงการปลูกป่าชุมชน ส่งผลให้ประชาชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่า และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

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

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต้าบลพิกุลทอง อ้าเภอท่าช้าง

วัดโบสถ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต้าบลอินทร์บุรี อ้าเภออินทร์บุรี (ธรรมยุติกนิกาย)
แหล่งที่มาของข้อมูล : สารานุกรมเสรี
พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๑๖-

 ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุม
รับผิดชอบเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ้านาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจ้านวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
มีอ้านาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายและเป็น
ผู้บังคับ บัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ป๎จจุบันผู้ด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คือ นายสรกฤช เทียนถาวร มีรองนายกองค์การฯ ๒ คน คือ นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา
และนายชัย เอี้ยวเจริญ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๓ คน คือ พล.ต.ต.ชูชาติ สุขประเสริฐ นายสมพงษ์ รัตนการุณพงษ์
และนายสุรเดช ทับทอง
ทั้งรองนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

 โครงสร้างส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมี นายวัฒนชัย มานะจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับ
บัญชาข้าราชการ และลูกจ้าง และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้
เป็นไปตามนโยบายและอ้านาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย
ส้าหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ป๎จจุบันแบ่งออกเป็น ๑ ส้านัก ๕ กอง
๑ หน่วยงาน ดังนี้
(๑) สานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนางพัทธนันท์ จันทรศิริจัน เป็นหัวหน้า
ส้านักปลัดฯ ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในส้านักฯ ป๎จจุบันมีข้าราชการ ๒๑ คน
ลูกจ้างประจ้า ๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๑๖ คน
(๒) กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนายเสรี ยอดระยับ ผู้อ้านวยการ
กองกิจการสภาฯ ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองกิจการสภาฯ ป๎จจุบันมี
ข้าราชการ ๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน
(๓) กองแผนและงบประมาณ มีนายสมพงษ์ หมื่นเดช ผู้อ้านวยการกองแผนและงบประมาณ
ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองแผนฯ ป๎จจุบันมีข้าราชการ ๑๑ คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ๔ คน
(๔) กองคลัง มีนางรัตนาภรณ์ ณ สงขลา ผู้อ้านวยการกองคลัง ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
และรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง ป๎จจุบันมีข้าราชการ ๑๐ คน ลูกจ้างประจ้า ๑ คน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ๒ คน
(๕) กองช่าง มีนายสมเดช เวศพันธ์ ผู้อ้านวยการกองช่าง ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
และรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง ป๎จจุบันมีข้าราชการ ๑๘ คน ลูกจ้างประจ้า ๑๑ คน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ๒๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๔๕ คน

-๑๗(๖) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกองที่ก้าหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการประเมิน
ความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ป๎จจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน
(๗) หน่วยตรวจสอบภายใน มีนางนิตยาภรณ์ ปลูกรักษ์ นักบริหารงานคลัง ๗ รักษาการ
ในต้าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วย
ตรวจสอบฯ ป๎จจุบันมีข้าราชการ ๑ คน
๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน
๑ คน คือ นายนิพนธ์ สีตะระโส รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน ๒ คน คือ
นายนิยม นิยมชม และ นางสาวกฤตชญาณัฐ เยี่ยมบุญชัย
(๑) อาเภอเมือง จานวน ๖ คน ประกอบไปด้วย
- นายรชฎ
ตั้งวงษ์พัฒนกิจ
- นางนันทวัน
วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
- นายนิยม
นิยมชม
- น.ส.พัชราภรณ์
ปิตะหงษ์นันท์
- นายเสวก
วิงวอน
- น.ส.พรทิพย์
อมรรุ่งเรืองชัย
(๒) อาเภออินทร์บุรี จานวน ๖ คน ประกอบไปด้วย
- นายสมชาย
เจริญพานิช
- นายสมหมาย
เย็นจิตร์
- นายธรรมรัตน์
ดีเจริญวิรุฬ
- นายนิพนธ์
สีตะระโส
- นายอนิรุต
นองเนือง
- นายมนตรี
แตงทอง
(๓) อาเภอค่ายบางระจัน จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- นายนฤพนธ์
ตันประดับสิงห์
- นายวันชัย
สืบชนะกิจกุล
- นายสมคิด
ม่วงเทศ
(๔) อาเภอพรหมบุรี จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- นายบุญมา
เขียวสะอาด
- นางวันเพ็ญ
อภินันทร์
- ร.ต.ท.ทองแดง
เทียนศรี
(๕) อาเภอท่าช้าง จานวน ๒ คน ประกอบไปด้วย
- นายสงกรานต์
มุสิกะ
- นายประเทือง
นาคทอง

-๑๘(๖) อาเภอบางระจัน จานวน
- นายค้ารณ
- น.ส.กฤตชญาณัฐ
- น.ส.ณัชนันท์ภัทร
- นายโยธี

๔ คน ประกอบไปด้วย
เจริญอินทร์
เยี่ยมบุญชัย
จันธิปะ
แช่มสุขขี

 โครงการถ่ายโอนภารกิจ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้รับถ่ายโอนภารกิจซ่อมบ้ารุงทางหลวงชนบทตามแผน
ปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมทางหลวง
ชนบท จ้านวน ๒๓ สายทาง รวมระทางทั้งสิ้น ๑๑๕.๘๗๑ กิโลเมตร รายละเอียดมีดังนี้
๑. ถนนลาดยาง สาย สห ๔๐๐๒ บ้านปากดง-บ้านดอนมะขาม ต.โพทะเล-หนองกระทุ่ม อ.ค่าย-บางระจัน
ระยะทาง ๔.๗๐๕ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๒. ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๐๗ บ้านแม่ลา-บ้านแหลมกุ่ม ต.บางกระบือ-แม่ลา อ.บางระจัน ระยะทาง
๓.๕๕๐ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๓. ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๑๕ บ้านบางระจัน-บ้านคอทราย ต.บางระจัน-คอทราย อ.ค่ายบางระจัน
ระยะทาง ๓.๕๕๐ รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๔. ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๒๐ บ้านวิหารขาว-บ้านจักรสีห์ ต.วิหารขาว-จักรสีห์ อ.ท่าช้าง , เมืองสิงห์บุรี
ระยะทาง ๓.๑๒๒ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๕. ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๔๘ บ้านโพธิ์หอม-บ้านโคกนางพระจันทร์ ต.โพชนไก่-แม่ลา-ทับยา อ.บางระจัน
ระยะทาง ๗.๘๙๒ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๖. ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๒๘ บ้านโคกพร้าว-บ้านไร่ ต.บางระจัน-โพประจักษ์ อ.ค่ายบางระจัน
ระยะทาง ๖.๓๗๘ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๗. ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๐๗ ริมแม่น้าน้อยฝ๎่งตะวันตก-ไม้ดัด ต.สิงห์-ไม้ดัด-เชิงกลัด
อ.บางระจัน ระยะทาง ๑๑.๔๐๐ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๘. ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๑๐ บ้านโพธิ์หอม-บ้านพักทัน ต.พักทัน อ.บางระจัน ระยะทาง ๒.๒๔๕
กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๙. ถนน คสล. สาย สห ๓๐๓๗ บ้านสวนหลวง-อ.อินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี ระยะทาง ๒.๘๕๐
กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๑๐. ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๕๕ บ้านแม่ลา-บ้านแหลมทอง ต.แม่ลา อ.บางระจัน ระยะทาง ๓.๙๐๑
กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๑๑. ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๑๗ หมู่ ๘ ต.ไม้ดัด-ม.๖ เชิงกลัด ต.ไม้ดัด-เชิงกลัด อ.บางระจัน ระยะทาง
๖.๗๔๐ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๑๒. ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๘๒ บ้านหนองรี-บ้านโพตะโกน อ.ค่ายบางระจัน ระยะทาง ๕๔๑๘
กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๑๓. ถนนลาดยางสาย สห ๔๑๐๗ บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่ อ.บางระจัน ระยะทาง ๙.๓๗๘ กิโลเมตร
รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖

-๑๙๑๔. ถนนลาดยางสาย สห ๓๑๐๙ บ้านพักทัน-บ้านสระแจง ต.พักทัน อ.บางระจัน ระยะทาง
๓.๑๐๒ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๑๕. ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๐๖ ต.ทองเอน-ต.เซ่าสิงห์ ต.ทองเอน,เซ่าสิงห์ อ.อินทร์บุรี ระยะทาง
๕.๕๘๐ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๑๖. ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๑๓ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านจ่า-หมู่ ๔ ต.สระแจง,ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน
ระยะทาง ๓.๓๒๕ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๑๗. ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๐๐๕ บ้านกลาง-บ้านแหลมยอ ต.ทองเอน-โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี
ระยะทาง ๘.๒๕๐ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖
๑๘. ถนนสาย สห ๖๐๒๕ บ้านแหลมยอ-บ้านหางบาง ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี ระยะทาง ๒.๕๐๐
กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓
๑๙. ถนนสาย สห ๖๐๒๘ บ้านหนองโขลง-บ้านจ่า ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน-บ้านกลับ ต.โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน ระยะทาง ๖.๒๖๕ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓
๒๐. ถนนสาย สห ๓๐๓๙ แยก ทล.๓๐๓๒-บ้านดอนมะขาม ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน ระยะทาง
๒.๘๐๐ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓
๒๑. ถนนสาย สห ๔๐๔๔ แยก ทล.๓๒๕๑-บ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี ระยะทาง ๒.๕๘๐
กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓
๒๒. ถนนสาย สห ๒๐๐๕ ทองเอน-เชียงราก ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี ระยะทาง ๒.๔๔๖ กิโลเมตร
รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๔
๒๓. ถนนสาย สห ๔๐๘๘ บ้านไผ่ด้า ต.ทองเอน-บ้านล่องกระเบา ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี ระยะทาง
๘.๕๑๖ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๔

 รายรับ-รายจ่ายประจาปี 
ตารางเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายประจาปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖

รายรับ
๒๖๐,๐๘๗,๖๕๗.๐๔
๒๖๒,๙๘๓,๗๑๘.๙๙
๒๔๔,๔๖๘,๗๑๒.๓๘

รายจ่าย
๒๒๕,๒๓๓,๗๓๖.๒๑
๑๙๗,๑๔๐,๙๙๘.๒๖
๒๑๒,๘๙๗,๔๒๓.๐๐

-๒๐-

 โครงสร้างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

คณะที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักปลัดฯ

กองกิจการสภาฯ

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา
สานักปลัดฯ

-๒๑-

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กาลังเผชิญอยู่
ได้มีการวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้ อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก และกาหนด เป็นจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
๑. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาการเกษตร โดยเป็นพื้นที่ทานาร้อยละ ๘๑ ของพื้นที่ทา
การเกษตร
๒. มีแม่น้าสาคัญ ๓ สาย แหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่เพียงพอต่อการทาการเกษตร
และมีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมากกว่าร้อยละ ๘๓
๓. คุณภาพดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว และทาการเกษตรแบบผสมผสาน
๔. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร (พื้นที่จัดรูป โรงสีข้าว โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว)
๕. เกษตรกรมีความสามารถในการปรับตัวด้านการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ
๖. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
๗. มีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
๘. มีแหล่งประมงชุมชน มีผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
๙. ทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ขาดการบริหารจัดการดินที่มีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นผลให้ศัตรูพืชแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
๒. เกษตรกรขาดอานาจต่อรองในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ และการทาการตลาด
๓. แรงงานภาคเกษตรขาดแคลนและค่าจ้างแรงงานเพิ่มมีผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
๔. กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของภาครัฐยังไม่สามารถให้บริการเกษตรกรได้รวดเร็วทัน
ต่อความต้องการ เช่น การช่วยเหลือภัยธรรมชาติ การวิเคราะห์ดิน การแก้ไขปัญหาโรคและ
แมลง และการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
๕. ขาดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
๖. ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
๗. ความมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้ได้รับประโยชน์
จากแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย
๘. สินค้า OTOP ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจ
๙. ไม่มีระบบบริหารจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ
๑๐. เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน และขาดความปลอดภัย เช่น
ถนนในชนบท จุดสี่แยกไฟแดง

-๒๒๑๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดวินัยจราจร เช่น กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และขาดวินัย
ทางการเงิน เช่น สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๑๒. ในเขตชุมชนเมือง ยังขาดการจัดระเบียบการค้า
๑๓. ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพัง
๑๔. บริการสาธารณะยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพื้นที่
๑๕. ขาดการส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา จึงทาให้ขาดแคลนปลาต้องไปซื้อจากแหล่งอื่น
โอกาส (Opportunities)
๑. รัฐบาลดาเนินนโยบายให้ประเทศเป็นแหล่งผลิตอาหาร (ครัวของโลก)
๒. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต ๓
๔. รัฐบาลให้ความสาคัญในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๕. นโยบายสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
๖. การยกมาตรฐานการรักษาพยาบาล และการตรวจสอบใบอนุญาตของทางการแพทย์
๗. รัฐบาลกระจายอานาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๘. แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ
๙. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้มีตลาดการค้าใหญ่ขึ้น
๑๐. การเข้าสู่ AEC ทาให้มีตลาดการค้าขนาดใหญ่ขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
๑. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร และต้นทุนการผลิตสูง
๒. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย,การแพร่ระบาดของศัตรูพืช, โรคระบาดของสัตว์ปีก)
๓. ปัญหาการเมืองทาให้นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงขาดการต่อเนื่อง
๔. กฎหมาย/ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
๕. การกีดกันทางการค้า WTO,EU,AFTA,FTA
๖. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้น
๗. การเข้าสู่ AEC ทาให้เกิดการแข่งขันทางการค้าสูง

-๒๓การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การนายุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ไปสู่การปฏิบัติ
1. การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อน
นามาจัดทาโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) อนุมัติ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จานวน 161 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
378,009,400 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
การบริหารและการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558)
โครงการ
งบประมาณ
26
31,060,500

คิดอัตราร้อยละ (รวม)
โครงการ
16.15

งบประมาณ
8.22

8

11,200,000

4.47

2.96

29

44,968,000

18.01

11.90

51

117,549,200

31.68

31.10

9

16,150,000

5.59

4.27

38

157,081,700

23.60

41.55

161

378,009,400

100

100

-๒๔-

ย.6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
และการจัดการ 157,081,700บาท
38 โครงการ 23.60%

ย.5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน 16,150,000
บาท 9 โครงการ 5.59%

ย.4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
117,549,200 บาท 51 โครงการ
31.68%

ย.3 การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีฯ 44,968,000บาท
29 โครงการ ๑8.0๑%

ย.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
11,200,000 บาท 8 โครงการ 4.47%

ย.1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
31,060,500บาท 26 โครงการ
๑๖.15%
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แผนภูมิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)

2. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ ๑3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีโครงการดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรา
จ่ายประจาปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ งบประมาณรวม 218,657,700 บาท
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558)
โครงการ
งบประมาณ
22
37,326,750.00

คิดอัตราร้อยละ (รวม)
โครงการ
13.66

งบประมาณ
17.07

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4

6,729,000.00

2.48

3.08

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

24

23,084,396.70

14.91

10.56

38

57,191,000.00

22.98

26.15

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

4,285,000.00

2.48

1.96

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ

28

90,041,553.30

18.01

41.15

120

218,657,700.00

74.52

100.00

รวมทั้งสิ้น

ย.6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
และการจัดการ 90,041,553.30
บาท 28 โครงการ 18.01%

ย.5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4,285,000บาท 4 โครงการ
2.48%

ย.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
57,191,000 บาท 38 โครงการ
22.98%

ย.3 การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีฯ 23,084,396.70
บาท 24 โครงการ ๑4.91%

ย.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
6,729,000 บาท 4 โครงการ
2.48%

ย.1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวติ 37,326,750 บาท 22
โครงการ ๑3.66%

-๒๕-
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แผนภูมิ : การนาแผนพัฒนาสามปีไปดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556
รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.52

-๒๖การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการติดตามผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ซึ่งได้รับทราบปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะ จากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกอาเภอในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผลต่อการดาเนินโครงการในโอกาสต่ อไปฝ่าย
ติดตามและประเมินผล ได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ “สังคมได้รับการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนพึ่ งตนเอง มีระบบการให้บริการที่มาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น” ในการบริหารเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ รวม
6 ด้าน สรุปในภาพรวม รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนารวม 6 แนวทาง
ซึ่งได้ดาเนินการในแต่ละแนวทางเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ส่งเสริมด้าน
กีฬา การศึกษา และความปลอดภัยในทรัพย์สินของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การดาเนินงานตามโครงการ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 22 โครงการ 13.66 เป็นเงินจานวน 31,171,077.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.07 จาก
การติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
.
ปัญหาและอุปสรรค
-ด้านการส่งเสริมกีฬา สถานที่ งบประมาณ
-ด้านยาเสพติด ผู้เสพยาบางรายไม่แสดงตน และงบประมาณ
-ด้านเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ขาดการดูแลจากญาติพี่น้อง
ข้อเสนอแนะ
-ด้านส่งเสริมกีฬา ควรมีการส่งเสริมด้านการกีฬาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรจัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐานในการเล่นกีฬาอย่างพอเพียง และ
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินจัดกิจกรรมด้านกีฬาต่าง ๆ ด้วยความเหมาะสม
-ด้านยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดควรได้รับการบาบัดรักษาให้ถูกวิธีจากหน่วยงานของรัฐ
-ด้านเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ควรได้รับการช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานของ
รัฐในเรื่อง สุขภาพอนามัย หากิจกรรมให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้มีงานทา

-๒๗ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ ภายใต้ แ นวทางตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นารวม 3 แนวทาง ซึ่ ง ได้
ดาเนินการในแต่ละแนวทางเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเกษตร เพิ่มศักยภาพของชุมชน
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 4 โครงการ 2.48 เป็นเงินจานวน 6,102,163
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08 จากการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
-ด้านส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์นาเอาความรู้ที่ศึกษาดูงานไปปฏิบัติ
อย่างลองผิดลองถูก เกษตรกรขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
-ด้านการสร้างรายได้ ขาดตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร
-ด้านการประชาสัมพันธ์ ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
-ด้านส่งเสริมการเกษตร ภาครัฐควรให้การแนะนาในการทาการเกษตรให้ถูกวิธี ในเรื่อง
ดิน น้า การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-ด้านการสร้างรายได้ ควรหาตลาดรองรับสิ นค้าให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรสามารถอยู่ได้ในสภาพปัจจุบัน
-ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มเกษตรกร โดยการใช้สื่อ
ต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ภายใต้
แนวทางตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา รวม 2 แนวทาง ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การในแต่ ล ะแนวทางเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทานุบารุง
โบราณสถาน พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการ
ให้บริการ การสร้างจิตสานึกของเจ้าบ้านที่ดี การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 24 โครงการ 14.91เป็น
เงิน จานวน 19,566,640.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.56 จากการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
-การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

-๒๘ข้อเสนอแนะ
-ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น
โดยการจัดสรรงบประมาณให้วัด หมู่บ้าน/ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เยาวชน ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนสืบทอดทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นของจังหวัด ให้เป็นประเพณี และเป็นที่
รู้จักของคนทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม
4 แนวทาง ซึ่งได้ดาเนินการในแต่ละแนวทางเพื่อพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมหลักและชุมชนอย่างเป็นระบบ
บารุงรักษาเส้นทางตามภารกิจ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้มีมาตรฐาน จัดระบบสาธารณูประโภคให้กับ
ชุมชน และพัฒนาการบรรเทาสาธารณภัย การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 37 โครงการ 22.98 เป็นเงิน
จานวน 50,220,585 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.15 จากการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
-ถนนชารุดในบางพื้นที่
-งบประมาณมีจากัด
ข้อเสนอแนะ
-ถนนในแต่ละอาเภอบางเส้นทางที่ได้ดาเนินการไปแล้วเป็นเวลานาน ๆ ทาให้
เกิดการชารุด ควรมีการซ่อมปรับปรุงบารุงรักษาทาง และควรมีจัดทาแผนสารวจเป็นประจาทุกปี
-ควรกระจายงบประมาณไปดาเนินการซ่อมปรับปรุงบารุงรักษาทาง ในส่ ว นที่
จาเป็นเร่งด่วน และจัดสรรงบประมาณไปดาเนินการก่อสร้างตามแนวยุทธศาสตร์ให้ได้มาตรฐานและใช้งานได้นาน ๆ
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 2 แนวทาง ซึ่งได้ดาเนินการในแต่ละแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดทาผังเมืองรวม และการ
รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้าธรรมชาติ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 4 โครงการ 2.48 เป็นเงิน
จานวน 3,523,504 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 จากผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
-การมีส่วนร่วมของการจัดผังเมืองรวม
-การมีส่วนร่วมของชุมชนตามแหล่งน้าธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ
-ควรมีการประสานงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดทาผังเมือง
รวมของจังหวัด เพื่อไม่เกิดปัญหาด้านสถานที่ สภาพแวดล้อม และด้านกฎหมาย
-ควรให้ภาครัฐร่วมกับผู้นาชุมชน
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่งน้าธรรมชาติไม่ให้เกิดผลเสียทางธรรมชาติ และหาแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืน
ตลอดไป

-๒๙ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ
ภายใต้แนวทางตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 5 แนวทาง ซึ่งได้ดาเนินการในแต่ละแนวทางเพื่อพัฒนาการระบบการบริหารองค์กรให้
นาสมัยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governce) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงพัฒนาองค์กร การดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จานวน 29 โครงการ 18.01 เป็นเงินจานวน 3369,188,355.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.15
จากผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
-การพัฒนาทรัพยากรในองค์กร
-การจัดสรรงบประมาณ
-การมีส่วนร่วมในองค์กร
ข้อเสนอแนะ
-ควรจัดหาเครื่องใช้สานักงานให้มีความทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งาน
-ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การดาเนินการเป็นตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
-ควรให้ข้าราชการ พนักงาน ทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม
เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เห็นว่าการดาเนินงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ควรส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ให้หมู่บ้าน ชุมชน สามารถ
กาหนดทิศทางการดาเนินการ ประกอบการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม จะต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน และเรียงลาดับความสาคัญของปัญหาในแต่ละด้านให้มีความสมดุลคลอบคลุมทุก
ด้าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานใหญ่ของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัด
สิงห์บุรี จากการที่มีหน่วยงานราชการอื่นมาเยี่ยมเยียน และหาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรี และ
โบราณสถานต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นว่าควรมีการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน ประกอบกับให้ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลัก

-๓๐-

ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
“สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่”
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี
ที่กาหนดไว้ว่า “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงกาหนดพันธกิจเพื่อการพัฒนา ดังนี้
๑. เสริมสร้างสังคมชุมชนสงบสุข เพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและน่าอยู่
๒. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัยและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง การท่องเที่ยว และกระจายสินค้าระหว่าง
แหล่งผลิต และตลาด
๕. พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่

 จุดมุง่ หมายการพัฒนา/เป้าประสงค์ 
-

เพื่อให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นแหล่งการผลิตเกษตรปลอดภัยของประเทศ
รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ
สร้างงานสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
เป็นเมืองน่าอยู่

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
๑.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา สาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
๑.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและบูรณาการการดาเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สิน
๑.๖ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของประชาชน
รวมทั้งการปลูกฝังจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทาการเกษตรให้มีมาตรฐาน และปลอดภัย
๒.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น
ในด้านการเกษตร

-๓๑๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
๓.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยว
๓.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี
และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญของจังหวัด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นในในด้านอาชีพ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
๕.๑ แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเป็นระบบ
และทั่วถึงพร้อมปรับปรุงบารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้า
ให้มีมาตรฐาน
๕.๓ แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
๕.๔ แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ตามภารกิจที่มีการถ่ายโอน หรือ รับผิดชอบ
๖.๒ แนวทางการพัฒนา บารุงรักษาสภาพแวดล้อมลาน้า แหล่งน้าธรรมชาติ
๖.๓ แนวทางการพัฒนา จัดทาแนวเขื่อนป้องกันน้าท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
๗.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๗.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
๗.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
๗.๔ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

-๓๒-

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ระยะ ๕ ปี
ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๓. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
๕. ส่งเสริมและบูรณาการการดาเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของประชาชน รวมทั้งการปลูกฝัง
จิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
๒. ส่งเสริมการทาการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
๓. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
๔. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ในด้านการเกษตร
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้า
๖. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
๓. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
๔. สร้างจิตสานึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเที่ยว
๖. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่
สาคัญของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอพียง”และ “เศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง”
๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นากลุ่มอาชีพ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ
๔. จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด และชุมชน
๕. ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่/เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเป็นระบบและทั่วถึงพร้อมปรับปรุง
บารุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้า ให้มีมาตรฐาน

-๓๓๓. จัดให้มีซ่อมบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ
๔. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
๕. บารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามภารกิจ
ที่มีการถ่ายโอน หรือ รับผิดชอบ
๒. บารุงรักษาสภาพแวดล้อมลาน้า แหล่งน้าธรรมชาติ
๓. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
๔. จัดทาแนวเขื่อนป้องกันน้าท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย
๕. การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล
๖. ปลูกจิตสานึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
๑. พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
๔. พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
๕. การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

-๓๔-

 วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี 
“แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”

 เป้าประสงค์ 
๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ตลาดผู้บริโภค
๒. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓. ชาวสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 
๑. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร
๒. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนายึดแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
นโยบายการพัฒนา
๑. นโยบายด้านการเกษตร
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
๘. นโยบายด้านการเมือง
๙. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวต
ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวต
ิ
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
รับผิดชอ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
บ
๑ กิจกรรมจัดการศึกษา/ส่
เพืง่อเสริ
ส่งเสริ
ม มการพัฒนาศั
ดาเนิ
กยนการเองหรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน ###### ####### ร้อยละ ๕๐ ทาให้นักเรียนและครู
สานักปลัดฯ
เป้าหมาย

-๓๘-

การศึกษา และจัดหาสื
ภาพของนั
อ
่ การ- กเรียนสูค
่ วามเป็
หรือองค์
น กรที่เกีย
่ วข้องจัดกิ
(อบจ.สห.)
จกรรม (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ของสถานศึผู
กส
้ ษา
อนของโรงเรียนใน
เรียนการสอน
เลิศทางวิชาการ กีฬาการศึ
ดนตรี
กษาทางวิชาการ และอืน
่ ๆ
ในจังหวัดทีเขตจั
่ได้ งหวัดสิงห์บุรม
ี ี
และอืน
่ ๆ และให้นักเรีให้
ยนได้
กบ
ั นักเรียนในเขตพื้นที่
รับสนับสนุนการเรียนการสอน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
จังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรมฯ เทคโนโลยีที่ทน
ั สมัย
ไม่เกีย
่ วข้องกับยาเสพติด และ
และสามารถพัฒนา
มีทก
ั ษะในการดารงชีวิตใน
การเรียนรูอ
้ ย่างมีประสิทธิภาพ
สังคมอย่างมีความสุข
๒ จัดงานวันเด็ก
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ดาเนิน
รบ
ั การเอง หรือร่วมกับ#######
หน่วยงาน ###### ####### ร้อยละ ๕๐ นักเรียนและเยาวชน
สานักปลัดฯ
ความสาคัญจากผูใ้ หญ่
หรืแอละ
องค์กรที่เกีย
่ วข้องจัดกิ
(อบจ.สห.)
จกรรม (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ของสถานศึมี
กค
ษา
วามรูส
้ ึกว่าตนเอง
สังคม ใช้เวลาว่างให้เกี
เป็ย
่ นวกับงานวันเด็กในภาพรวมทั้งจังหวัด
ที่ได้รบ
ั ประโยชน์
มีความสาคัญ และมี
ประโยชน์ไม่เกีย
่ วข้องกับยาเสพติด
จากโครงการฯ
คุณค่าที่สังคมเล็งเห็น

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
รับผิดชอ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
บ
๓ ส่งเสริมทักษะการเรียเปิ
นรูด้ โอกาสให้นักเรียนได้
ดาเนินการจัดโครงการส่งเสริ
#######
มทักษะ ###### ####### ร้อยละ ๖๐ คณะครูและนักเรียสนใน
านักปลัดฯ
เป้าหมาย

๔

๖

๗

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

-๓๙-

๕

รับรูจ
้ ากแหล่งเรียนรูต
้ การเรี
่างๆ ยนรูใ้ ห้แก่คณะครูและนั
(อบจ.สห.)
กเรียน (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ของสถานศึจักงษา
หวัดสิงห์บุรไ
ี ด้รบ
ั รู้
ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความ
ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ได้รบ
ั ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรูต
้ ่างๆ
คิดให้กว้างไกล
จากโครงการฯ
ฝึกสอนว่ายน้าขัน
้ พื้นฐาน
เพื่อสอนว่ายน้าขัน
้ พื้น
ดฐาน
าเนินการสอนว่ายน้าให้ก#######
บ
ั เด็กและ ###### ####### ร้อยละ๕๐ของ
เด็กและเยาวชนมีสานักปลัดฯ
และสูค
่ วามเป็นเลิศ ให้กบ
ั เด็กและเยาวชนช่
เยาวชนให้
วง
สามารถช่วยเหลื
(อบจ.สห.)
อตัวเอง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผูเ้ รียนว่ายน้สุาขภาพแข็งแรงและ
ปิดภาคเรียน
และว่ายน้าได้ในขัน
้ พื้นฐาน
สามารถว่ายน้
ว่าายน้าได้
ขัน
้ พื้นฐานได้
ถวายความรูพ
้ ระภิกษุส
เพืามเณร
่อส่งเสริมพัฒนาความรู
ดาเนิ้ นการหรือร่วมกับหน่ว๕๐,๐๐๐
ยงานที่
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๒๐ของ
พระภิกษุสามเณรมี
สานักปลัด ฯ
นักเรียนบาลี
แด่พระภิกษุสามเณรเกีย
่ วข้องถวายความรูโ้ ดยเฉพาะด้
(อบจ.สห.)
าน(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) พระภิกษุสามเณร
ความรูใ้ นด้านภาษบาลี
ภาษาบาลีแด่พระภิกษุสามเณรใน
ที่ได้รบ
ั การพัฒนา
จังหวัดสิงห์บุรี
ความรู้
การฝึกอบรมสัมมนาและ
เพื่อส่งเสริมอบรมให้ค
อบรมคณะสงฆ์
วามรู้
ของจังหวัด#######
สิงห์บุรี
###### ####### ร้อยละ๒๐ของ
คณะสงฆ์มีความเข้
สานั
าใจกปลัด ฯ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพั
เกีฒ
ย
่ วกั
นาบพระพุทธศาสนา
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) พระสงฆ์ในในคาสัง่ สอนของพระ
บุคลากรทางพระพุทธศาสนา
ให้แก่คณะสงฆ์ของจังหวัด
จังหวัดได้รบ
ั ศาสดา
การ
สิงห์บุรี
อบรมความรู้
ดูแลรักษาและปรับปรุเพื
งภู่อมเป็
ิทศ
ันน์
การทานุบารุงดาเนินการทาความสะอาดอาคาร
๑๒๐,๐๐๐ ###### ####### ร้อยละ๖๐ของ
เกิดการอนุรก
ั ษ์ ทสานุ
านักปลัด ฯ
ตึกพัก"หอนอนกฤษณเวฬุ
พระพุ"ทธศาสนาให้เจริ
หอพั
ญ กสามเณร โรงเรียนพระปริ
(อบจ.สห.)
ยต
ั ิ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) พระภิกษุสามเณร
บารุงพระพุทธศาสนา
โรงเรียนวัดไผ่ดา
รุง่ เรือง
ธรรมวัดไผ่ดา ต.ทองเอน
มีสุขอนามัยที
ที่ถดูกี ต้อง ไปในทิศทาง
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เดียวกัน และพระภิกษุ
สามเณรมีสุขอนามัยที่ดี

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
รับผิดชอ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
บ
๘ จัดทาศูนย์การเรียนรูว้ เป็
ิทยานศูนย์การเรียนรูแ
้ ห่ก่งอใหม่
สร้างอาคารศูนย์การเรีย#######
นรูว้ ิทยาจานวนเด็ก เด็ก เยาวชน และสานักปลัดฯ
เป้าหมาย

ศาสตร์ และดาราศาสตร์
ของจังหวัดสิงห์บุรี แก่
ศาสตร์
เด็ก และดาราศาสตร์ พร้
(อบจ.สห.)
อมติด
เยาวชน และประชาชนทั
ตัง้ อุ่วปไป
กรณ์ที่เกีย
่ วข้อง บริเวณสนาม
กีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบจ.สห.

เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปได้รบ
ั
ประชาชนทัความรู
่วไป เ้ พิ่มมากขึน
้ ในการ
ไม่น้อยกว่าร้เข้
อายไปศึกษาหาความรู้
ละ ๘๐ ที่เข้เพิ
ามา
่มเติม
ศึกษาหาความรู้
-๔๐-

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สงู อายุ คนชรา และผู้ดอ
้ ยโอกาส

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
๑ ส่งเสริมสุขภาพและสัเพื
งคม
่อให้ความช่วยเหลืดอาเนิ
แก่ นการเองหรือร่วมกับส่
#######
วน
###### ####### ร้อยละ๒๐ของ
ทาให้เด็ก สตรี ผูส
้ ูงานั
อายุ
กปลัดฯ

-๔๑-

สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
เด็ผูกส
้ สตรี
ูงอายุผูส
้ ูงอายุ คนชรา
ราชการอืน
่ ดาเนินการจัดซื(อบจ.สห.)
้อเครือ
่ ง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่
คนชรา
ละ ผูพ
้ ก
ิ าร และผูด
้ ้อยโอกาส
คนชรา ผูพ
้ ก
ิ าร และ ผูพ
้ ก
ิ าร และผูด
้ ้อยโอกาส
อุปโภคบริโภคหรือช่วยเหลือด้านสังคม
ประเภทได้รมีบ
ั สุขภาพจิต และสุขภาพ
ผูด
้ ้อยโอกาส
สงเคราะห์ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
การสังคมสงเคราะห์
กายที่ดีขน
ึ้ อยูใ่ นสังคม
หรือภารกิจถ่ายโอนในภาพรวมทั้งจังหวัด
ได้อย่างมีความสุข
๒ ยิม
้ สวย ตาใส
เพื่อให้ความช่วยเหลืดอาเนิ
แก่ นการเองหรือร่วมกับส่
#######
วน
###### ####### ร้อยละ๒๐ของ
ทาให้ผส
ู้ ูงอายุ ผูด
้ ส้อานั
ย-กปลัดฯ
ผูส
้ ูงอายุ ผูด
้ ้อยโอกาส
ราชการอื
และ น
่ ดาเนินการวัดสายตาประ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่
โอกาส
ละ และผูม
้ ีปัญหา
ผูม
้ ีปัญหาด้านสายตากอบแว่นแก่ผส
ู้ ูงอายุ ผูด
้ ้อยโอกาส
ประเภทได้รด้บ
ั านสายตาสามารถ
และผูม
้ ีปัญหาด้านสายตาในเขต
การสังคมสงเคราะห์
ช่วยเหลือตนเอง และอยู่
จังหวัดสิงห์บุรี
ในสังคมอย่างมีความสุข
๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศั
เพืก่อยภาพ
พัฒนาศักยภาพชมรม
ดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน ###### ####### ร้อยละ๒๐ของ
ผูส
้ ูงอายุมีคุณภาพชี
สานั
วิต
กปลัดฯ
ของสมาชิกและชมรมผู
ผูส
้ส
้ ูงูงอายุ
อายุและสมาชิกชมรมผู
หรือองค์
้- กรที่เกีย
่ วข้อง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่
ทีล่ดะี มีการรวมกลุม
่ กันทา
จังหวัดสิงห์บุรี
สูงอายุให้มีความเข้มแข็งและ
ประเภทได้รกิบ
ั จกรรมร่วมกันและทาให้
สามารถถ่ายทอดคลังปัญญา
การสังคมสงเคราะห์
ผูส
้ ูงอายุมีความรูส
้ ึกว่าตัวเอง
แลกเปลีย
่ นความคิดซึ่งกันและกัน
ไม่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส
้ ูงอายุ
และสังคม
๔ พัฒนาจิตใจผูส
้ ูงอายุใเพื
นจั่องส่หวั
งเสริ
ด มให้ผส
ู้ ูงอายุ
ดาเนิ
มีกนาร
การเองหรืออุดหนุน#######
ชมรมผู้
###### ####### ร้อยละ๒๐ของ
ทาให้ผส
ู้ ูงอายุมีขสวัานั
ญและ
กปลัดฯ
สิงห์บุรี
รวมกลุม
่ เข้าร่วมกิจกรรมและ
สูงอายุจงั หวัดสิงห์บุรี
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่
กล
าลั
ะ งใจและได้นาความรู้
ให้มีขวัญกาลังใจในการดารง
ประเภทได้รและประสบการณ์
บ
ั
ที่ได้รบ
ั
ชีวิตและมีความรูส
้ ึกมีคุณค่า
การสังคมสงเคราะห์
มาถ่ายทอดค่านิยมด้าน
เป็นคนที่สังคมต้องการ
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สงู อายุ คนชรา และผู้ดอ
้ ยโอกาส

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
๕ เสริมสร้างศักยภาพและภู
เพื่อม
เป็ิ นศูนย์กลางการเพิ
ดาเนิ่มนการเอง หรือ ร่วมหน่
๔๐๐,๐๐๐
วยงาน ###### ####### ร้อยละ๒๐ของ
เกิดศูนย์กลางการเรี
สานั
ยนรู
กปลั
้ ดฯ
ปัญญาผูส
้ ูงวัยจังหวัดศั
สิกงยภาพของผู
ห์บุรี
ส
้ ูงอายุ
หรื
ในการ
อองค์กรที่เกีย
่ วข้องดาเนิ
(อบจ.สห.)
นการ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนแต่
ของผู
ละ ส
้ ูงอายุ ผูส
้ ูงอายุ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสั
พัฒงนาศั
คม กยภาพของผูส
้ ูงอายุ ส่งเสริม
ประเภทได้รได้
บ
ั รบ
ั ความรูใ้ นการปรับตัว
ทั้งระดับหมูบ
่ ้าน ชุมชน
ภูมิป
และ
ัญญาของผูส
้ ูงอายุสท
ู่ อ
้ งถิน
่
การสังคมสงเคราะห์
เพื่อรองรับการเปลีย
่ นแปลง
สังคม โดยส่วนรวม และ
ชุมชน และสังคม
อย่างเหมาะสม เกิดความ
ส่งเสริมถ่ายทอดภูมิปัญญา
ร่วมมือของภาคี เครือข่าย
ของผูส
้ ูงอายุสท
ู่ อ
้ งถิน
่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เข้มแข็ง
-๔๒-

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

หน่วยงา
ตัวชี้วัดผลที
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
รับผิดชอ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๘
บาท

๒๕๕๙
บาท

๑ ตรวจคัดกรองค้นหาผูเพื
เ้ สพ/
่อตรวจคัดกรองค้นสามารถคั
หาผู้
ดกรองค้นหาผูป
้ ุวย/ผูเ้ สพ

หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
บาท
รับผิดชอ
กอง

กิจการ
สามารถค้นพบผูเ้ สพ/
๖๐๐,๐๐๐ ###### ####### มีผเู้ ข้ารับการ
สภาฯ

ผูต
้ ิดยาเสพติด

และศพส.

เสพ/ผูต
้ ิดยาเสพติดในกลุ
ยาเสพติ
ม
่ ดได้ไม่น้อยกว่าปีละ
ผูต
้ ิดยาเสพติด และ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) คัดกรองปีละ
อบจ.
เปูาหมายที่กาหนด อาทิ
๑๕,๐๐๐ คน (๑๕,๐๐๐ คน คือ
ในหมูบ
่ ้าน สถานศึกษา
ผูเ้ ข้และ
ารับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
สถานประกอบการ เพืไม่
่อนใาช่จานวนผูป
้ ุวย)
เข้าสูร่ ะบบบาบัดรักษา
และฟื้นฟู

สิงห์บรุ ี

หน่วยงานที่เกีย
่ วข้อง
๑๕,๐๐๐ คน
(ศูนย์

ประสานงา
นต่อ
สู้เพื่อ
ตามระบบการบาบัด
เอาชนะ
รักษาและฟื้นฟู ยาเสพติด

นาเข้าสูก
่ ารบาบัดรักษา

-๔๓-

กอง
กิจการ
๒ รวมพลคน D.A.R.E จั
เพื
งหวั
่อให้
ดนักเรียนที่เข้าอบรม
นักเรียนที่เข้าอบรมในโครงการศึกษา
-นักเรียน D.A.R.E
๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จานวนนักเรียน
สภาฯ
และศพส.
สิงห์บุรี
ในโครงการการศึกษาต่
เพือ
่ ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
มีความภาคภูมิใจใน
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ที่เข้าร่วมโครงอบจ.
สิงห์บรุ ี
ต้านการใช้ยาเสพติดนัในเด็
กเรียกน (D.A.R.E) จานวน ๔๐๐ คน
ตนเอง
การ จานวน
(ศูนย์
ประสานงา
นักเรียน D.A.R.E มีความ
-เกิดความตระหนักใน
๔๐๐ คน
นต่อ
สู้เพื่อ
ภาคภูมิใจในตนเอง และ
บทบาทหน้าที่ของ
เอาชนะ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ใน
เยาวชนในการร่วมยาเสพติด

การร่วมกันปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ

-๔๔-

กอง
กิจการ
๓ การปูองกันและแก้ไขปั
เพืญ่อหา
ปูองกันและแก้ไขปั
โครงการ/กิ
ญหา จกรรมปูองกันและแก้ไข
มีโครงการ/กิจกรรม
####### ###### ####### มีกจ
ิ กรรมเกีย
่ ว
สภาฯ
และศพส.
ยาเสพติดของศูนย์ประสานงาน
ยาเสพติดในรูปแบบต่ปัาญ
งๆหายาเสพติด
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) กับการปูองกัน
อบจ.
สิงห์บรุ ี
ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ
ต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติ
ทั้งโดยด
ด าเนินการเองและ
ปัญหายาเสพติด
(ศูนย์
ประสานงา
จังหวัดสิงห์บุรี (ศพส.อบจ.
สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ดาเนินการในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า
นต่อ
สู้เพื่อ
สิงห์บุร)ี
ส่วนราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี
๑ กิจกรรม
เอาชนะ
ยาเสพติด
๔ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตเพื
บอล
่อส่งเสริมและสนับดสนุ
าเนิ
นนการจัดการแข่งขันกีฬ#######
าฟุตบอล ###### ####### จานวนทีมทีประชาชน
่
และเยาวชน
กองกิจการสภาฯ

๗ คน อบจ.สิงห์บุรค
ี ัพ
การออกก
ต่อต้าน าลังกาย ห่า๗งไกล
คน ให้กบ
ั เยาวชน และประชาชน
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) สมัครเข้าร่วมีสุขภาพแข็งแรง และ
ยาเสพติด
ยาเสพติด
ทั่วไปในจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการมีทออกก
ั้ง
าลังกายอย่าง
๖ อาเภอ เหมาะสม ห่างไกลยาเสพติด

๔-

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

๑ ส่งเสริมกีฬา

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬดาาเนินการจัดการแข่งขันกี#######
ฬา และ ###### ####### มีกจ
ิ กรรมส่งประชาชนและเยาวชน
สานักปลัดฯ

-๔๕-

ตลอดจนส่งเสริมสนับส่สนุ
งเสริ
น มสนับสนุนกีฬาจังหวั
(อบจ.สห.)
ด กีฬา (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) เสริมด้านกีฬมีาสุขภาพแข็งแรง และ
ด้านการกีฬาให้กบ
ั เยาวชน
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
อย่างน้อย ออกกาลังกายอย่าง
และประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป
๑ กิจกรรม เหมาะสม
๒ ค่าของขวัญ ของรางวัเพื
ล ่อหรื
ส่งอเสริมการเล่นกีดฬาเนิ
าและ
นการจ่ายของขวัญ ของรางวั
๔๐๐,๐๐๐
ล ###### ####### ดาเนินการ เยาวชนและประชาชน
สานักปลัดฯ
เงินรางวัล พวงมาลัย ประเพณี
ฯลฯ วัฒนธรรมของ
หรือ เงินรางวัลในการแข่ง(อบจ.สห.)
ขันกีฬา (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ปีละไม่น้อยกว่
อนุราักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน
่ ที่อบจ.จัดให้เและงานประเพณี
ยาวชน
ฯ
๒ กิจกรรม ของท้องถิ่นและได้รับของขวัญของร
และประชาชนทั่วไป
ในความสามารถด้านกีฬาและอืน
่ ๆ
๓ แข่งขันกีฬาท้องถิน
่ สัเพื
มพั่อนจัธ์ดการแข่งขันกีฬผูาบ
้ ริหาร สมาชิกสภาฯ ข้า#######
ราชการ
###### ####### ร้อยละ๗๐ของ
เกิดความรักสามัคสคีานักปลัด ฯ
ระหว่าง อปท.ในเขตจั
และพนั
งหวัด กงานของ อบจ. เทศบาล
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อปท. ในจังและเป็
หวัด นการประสาน
สิงห์บุรี
และ อบต. ได้รว่ มกันแข่งขันกีฬา
สิงห์บุรท
ี ี่รว่ ม
ความร่วมมือของบุคลากร

-๔๕โครงการ ท้องถิน
่ ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี
๔ แข่งขันกีฬาอบจ.สห.เพื
มิน่อิ-ส่ฮาร์
งเสริ
ฟ มและสนับด
สนุ
าเนิ
น นการหรือร่วมกับหน่ว๓๐๐,๐๐๐
ยงานอืน
่
###### ####### ดาเนินการ ประชาชนและเยาวชน
สานักปลัด ฯ
มาราธอน
การออกกาลังกาย ที่เกีย
่ วข้อง จัดการแข่งขัน(อบจ.สห.)
กีฬามินิ- (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ปีละ ๑ ครัง้ มีสุขภาพแข็งแรงและ
ฮาร์ฟมาราธอน โดยมีผส
ู้ มัครจาก
ออกกาลังกายอย่าง
ทั่วประเทศ
เหมาะสม
๕ แข่งขันกีฬาจักรยานเสื
เพือ่อภูส่เขา
งเสริมและสนับด
สนุ
าเนิ
น นการหรือร่วมกับหน่ว๒๐๐,๐๐๐
ยงานอืน
่
###### ####### ดาเนินการ ประชาชนและเยาวชน
สานักปลัด ฯ
อบจ.สิงห์บุรี
การออกกาลังกาย ที่เกีย
่ วข้อง จัดการแข่งขัน(อบจ.สห.)
กีฬา
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ปีละ ๑ ครัง้ มีสุขภาพแข็งแรงและ
จักรยานเสือภูเขา อบจ.สิงห์บุรโี ดยมี
ออกกาลังกายอย่าง
ผูส
้ มัครจากทั่วประเทศ
เหมาะสม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
๖ แข่งขันกีฬาเทควันโดเพือบจ.
่อส่งเสริมและสนับด
สนุ
าเนิ
น นการหรือร่วมกับหน่ว๒๐๐,๐๐๐
ยงานอืน
่
###### ####### ดาเนินการ ประชาชนและเยาวชน
สานักปลัด ฯ

ค่าเช่าที่พก
ั ค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง

-๔๖-

สิงห์บุรี ถิน
่ วีรชนแชมป์
การออกก
เปีย
้ นชิพาลังกาย ที่เกีย
่ วข้องจัดการแข่งขัน(อบจ.สห.)
กีฬาเท- (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ปีละ ๑ ครัง้ มีสุขภาพแข็งแรงและ
ควันโด อบจ.สิงห์บุรถ
ี น
ิ่ วีรชนแชมป์
ออกกาลังกายอย่าง
เปีย
้ นชิพ โดยมีผส
ู้ มัครจากทั่วประเทศ
เหมาะสม
๗ แข่งขันกีฬาประเพณีสเชื
ภา
อ
่ มความสั
อบจ. มพันธ์ระหว่
ดาเนิ
างนการจ่ายเป็นเป็นค่าใช้๑๐๐,๐๐๐
จ่ายใน
###### ####### บุคลากร อบจ.
ผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาฯ
กองกิจการสภาฯ
ผูบ
้ ริหารสมาชิกสภา การแข่
อบจ. งขันกีฬาประเพณีสภาองค์
(อบจ.สห.)
การ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ร้อยละ ๘๐ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
บริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าจ้างเหมายาน
มีความรักสาและพนักงานจ้างเกิดความ
พนักงาน
พาหนะขนส่งนานักกีฬาผู้ควบคุม ผู้ฝก
ึ สอน
มัคคีอน
ั ดีต่อสักัมนพันธ์ และมีความรักสามัคคี
ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดเจ้าภาพ
ที่ดีต่อกัน
๘ แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรี
เพื่อย
ส่น
งเสริมและสนับด
สนุ
าเนิ
น นการจัดการแข่งขันกี๙๐๐,๐๐๐
ฬา
###### ####### ดาเนินการ เด็กและเยาวชนมีสานักปลัด ฯ

-๔๖-

เด็กและเยาวชนในการ
ให้กบ
ั เด็กและเยาวชน
ออกกาลังกาย

(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อย่างน้อยปีสุ
ลข
ะ ภาพแข็งแรงและ
ออกกาลังกายอย่าง
๑ ครัง้
เหมาะสม
สานัก
๙ แข่งขันกีฬาเปตองเนืเพื
อ
่ งในวั
่อราลึนกถึงสมเด็จพระศรี
ดาเนิน
- การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
เด็ก เยาวชน และ
ปลัด ฯ
๑๐๐,๐๐๐ ###### ####### ดาเนินการ
คล้ายวันสวรรคตสมเด็นคริ
จย่านทราบรมราชชนนี
เนือ
่ งในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็
จย่า(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อย่างน้อยปีประชาชน
ราลึกถึง
(อบจ.สห.)
ละ
๑๘ กรกฎาคม ประจาปี
ที่ทรงนากีฬาเปตองมาสู
โดยจั
่ ดการแข่งขันแยกเป็นแต่ละ
พระมหากรุณาธิคุณของ
๑ ครัง้
ประเทศไทย และเป็นประเภทให้
การ
สมพระเกียรติ
สมเด็จย่า , มีการออก
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน
กาลังกายและเล่นกีฬา
และประชาชนทั่วไปให้ความ
เปตองมากขึน
้
สาคัญกับการออกกาลังกาย

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
# ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุเพื
งสนาม
่อพัฒนาสนามกีฬาให้
ดาเนิไน
ด้การเองหรือร่วมกับส่ว#######
นราชการ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ สนามกีฬา สนามกีฬาได้มาตรฐาน
สานักปลัด ฯ
กีฬาระดับจังหวัด

มาตรฐาน

อืน
่ หรือร่วมกับหน่วยงานท้อ(อบจ.สห.
งถิ่นอืน
่
, (อบจ.สห. , (อบจ.สห. , จังหวัดได้มในระดั
าตร บสากล
ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬอุาแบบ
ดหนุน) อุดหนุน) อุดหนุน) ฐานเพิ่มขึน
้
ครบวงจรรองรับการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ ได้แก่ ปรับปรุงดูแลรักษา
สระว่ายน้า ก่อสร้างระบบประปา
สนามกีฬา และอืน
่ ที่มีความจาเป็น

-๔๗-

# ส่งเสริมสุขภาพ การปูประชาชนได้
องกัน
รบ
ั ข่าวสาร
ดาเนินการหรือร่วมกับหน่ว#######
ยงานอืน
่
###### ####### ร้อยละ ๖๐ของ
ประชาชนมีสุขภาพสานักปลัดฯ
การแพร่ระบาด และควบคุ
เข้าใจถึ
มโรค
งโทษและการแพร่
ที่เกีย
่ วข้อง ในการจัดหาเวชภั
(อบจ.สห.)
ณฑ์ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผูเ้ ข้าร่วมโครงกายและใจที่ดีสามารถ
ติดต่อ และโรคระบาดต่
ระบาดของโรคติ
างๆ
ดต่อเกีและ
ย
่ วกับโรคติดต่อ และโรคระบาดต่างๆ
การ มีความรู
ใช้
้ ชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่าง
หรือฝึกอบรมความรูใ้ ห้
โรคระบาดต่
แก่ อสม. างๆ อสม.มี
และอบรมให้ความรูแ
้ ก่ อสม.เกีย
่ วกับ
ความเข้าใจมีความสุข

-๔๗ความรูก
้ ารปูองกัน และวิ
การปู
ธี องกันและวิธีรก
ั ษาเบือ
้ งต้นได้
เพิ่มขึน
้
รักษาเบือ
้ งต้นได้ทน
ั ต่ทัอนต่อเหตุการณ์ ตามความจาเป็น
เหตุการณ์
เร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
# จัดกิจกรรมของอาสาสมั
พัฒคนาศั
ร กยภาพของ ดอสม.
าเนินการหรือร่วมกับหน่ว#######
ยงานอืน
่
###### ####### ร้อยละ ๖๐ของ
ประชาชนมีสุขภาพสานักปลัดฯ
สาธารณสุขประจาหมูให้
บ
่ ้าคนวามรูค
้ วามเข้าใจเกี
ที่เกีย
่ ย
่ ววข้องในการอบรมให้(อบจ.สห.)
ความรูแ
้ ก่ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผูเ้ ข้าร่วมโครงกายและใจที่ดีสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของ
กับการปู
อสม.องกัน และวิธ
อสม.
ีรก
ั ษาเกีย
่ วกับการปูองกัน และวิธี
การ มีความรู
ใช้
้ ชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่าง
เบือ
้ งต้น รวมทั้งจัดกิจ
การรั
กรรม
กษาเบือ
้ งต้นเกีย
่ วกับสุขอนามัย
ความเข้าใจมีความสุข
ของ อสม. ในวัน อสม.
ของประชาชน และ อสม. เอง
เพิ่มขึน
้
แห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
# จัดกิจกรรมของกานันพัผูฒ
ใ้ หญ่
นาศั-กยภาพกานันดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน ###### ####### ร้อยละ ๖๐ของ
ประชาชนมีสุขภาพสานักปลัดฯ
บ้าน สารวัตรกานัน ผูผู
ช
้ ใ้่วหญ่
ย บ้าน สารวัตรกอืานั
น
่ ที
น ่เกีย
่ วข้องในการอบรม(อบจ.สห.)
ให้ความ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผูร้ ว่ มโครงการ
กายและใจที่ดีสามารถ
ผูใ้ หญ่บ้าน แพทย์ประจ
ผูช
้ าต
่วยผู
าบล
ใ้ หญ่บ้าน แพทย์
รูแ
้ ก่กานัน ผูใ้ หญ่บ้านสารวัตรกานัน
มีความรูค
้ วาม
ใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่าง
ประจาตาบล
ผูช
้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
เข้าใจเพิ่มขึมีน
้ ความสุข
เกีย
่ วกับการปูองกันและวิธีการรักษา
เบือ
้ งต้นเกีย
่ วกับสุขภาพอนามัยของประชาชน
-๔๘-

# จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์
สนับสนุนการดาเนินงาน
ดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน ###### ####### ดาเนินการปีผูลต
้ ะิดเชือ
้ /ผูป
้ ุวยเอดส์
สานักปลัดฯ
เพื่อปูองกันโรคเอดส์ กลุม
่ ชมรมผูต
้ ิดเชือ
้ /ผูอืป
้น
่ ุวที
ย่เกีย
่ วข้องในการส่งเสริ
(อบจ.สห.)
มสมาชิก (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กิจกรรม และครอบครัวที่ได้รบ
ั ผล
เอดส์ อาสาสมัครกลุม
่กลุ
ติด
ม
่ ชมรมผูต
้ ิดเชือ
้ เด็ก เยาวชน
กระทบจากปัญหาเอดส์
เชือ
้ ติดตามผูต
้ ิดเชือ
้ ทั
/ผู้งป
้ นอกระบบการศึ
ุวย
กษา และในระบบ
ได้รบ
ั การบริการทางการ

-๔๘-

เอดส์ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจาก
การศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี
ปัญหาเอดส์ ให้ได้รบ
ั การบริการ
ทางการแพทย์และสังคมอย่าง
ครอบคลุม เสริมสร้างทักษะ
ในการปูองกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แพทย์อย่างครอบคลุม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขน
ึ้
เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในปัญหา
โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
# ควบคุม ปูองกันโรคไข้
เพืเลื่ออให้
ดออก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ
ดาเนินขการเอง หรือร่วมกับ#######
หน่วยงาน ###### ####### ดาเนินการปีอัลตะราผูป
้ ุวยด้วยโรค
สานักปลัดฯ
จังหวัดสิงห์บุรี

ไข้เลือดออกไม่เพิ่มขึน
้
ในปี ๒๕๕๘ และไม่มี
ผูป
้ ุวยโรคไข้เลือดออก
เสียชีวิต

-๔๙-

กับหน่วยงานอืน
่ ๆ และภาค
อืน
่ ที่เกีย
่ วข้อง ในการร่วมกั
(อบจ.สห.)
นควบคุม (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กิจกรรม
ประชาชน อาสาสมัคและก
ร กลุม
่ าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
ผูต
้ ิดเชือ
้ ติดตามร่วมวางแผน
และร่วมจัดกิจกรรมการ
ปูองกันควบคุมไข้เลือดออก
และกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายอย่างต่อเนือ
่ ง

-๔๙-

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและบูรณาการการดาเนินงานด้านความมัน
่ คง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สน
ิ
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
๑ รักษาความสงบเรียบร้เพื
อย่อรักษาความปลอดภั
ดาเนิ
ย นการหรือร่วมกับส่วนราชการ
####### ###### ####### ดาเนินการปีทลาให้
ะ ชุมชนมีความ
สานักปลัด ฯ
ภายใน

ในชุมชน

-๕๐-

อืน
่ หรือหน่วยงานท้องถิน
่ อื(อบจ.สห.)
น
่ ในพื้นที่ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กิจกรรม ปลอดภัยและน่าอยู
กองช่
่ าง
จัดตัง้ อาสาสมัครชุมชน/จัดอบรม
อาสาสมัครชุมชน/สนับสนุนอุปกรณ์
เครือ
่ งมือเครือ
่ งใช้แก่อาสาสมัคร
ชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ประจาหมูบ
่ ้าน ตาบลตามแหล่งท่องเที่ยว
ตามศักยภาพ และความพร้อม
ของแต่ละพื้นที่
๒ สนับสนุนส่งเสริมระบบการ
เพื่อปูองกันการเกิดความ
ดาเนินการเอง หรือร่วมกับ๓๐๐,๐๐๐
ส่วน
ดาเนินการอย่
ทาให้
าง ชุมชนมีความ
สานักปลัด ฯ
รักษาความปลอดภัย ไม่สงบและรักษาความ
ราชการหรืออุดหนุนให้หน่(อบจ.สห.)
วยงานอืน
่
น้อย ๒ แห่งปลอดภัยและน่าอยู
กองช่
่ าง
ปลอดภัย
หรือองค์กรที่เกีย
่ วข้องดาเนินการจัด
หาอุปกรณ์ เครือ
่ งมือที่ใช้ในระบบ

๐-

รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่มี
ความจาเป็น เพื่อปูองกันภัยด้าน
อาชญากรรม เช่น การติดตัง้ โทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสร้างเครือข่ายของประชาชนรวมทัง้ การปลูกฝังจิตสานึกในการพัฒนาท้อง
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
(KPI)่คาดว่าจะได้รับ นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดผลที
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดชอ
๑ ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้
เพื่อาให้
ง ชุมชนสามารถดาเนินการหรือร่วมกับส่วนราชการ
๕๐๐,๐๐๐ ###### ####### ดาเนินการปีประชาชนมี
ละ
ความรูส้ านักปลัด ฯ

-๕๑-

ความเข้มแข็งของชุมพึ
ชน
่งพาตนเองได้ และมี
อืน
่ หรือองค์กรเอกชนหรือ(อบจ.สห.)
หน่วยงาน (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กิจกรรม มีความสามัคคี และมี
ความเข้มแข็ง มีความท้องถิน
่ อืน
่ ๆในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและ
ความเข้มแข็งพึ่งพา
สามัคคี
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ตนเองได้
เพิ่มศักยภาพขององค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาชน เพื่อให้กอ
่ เกิดความเข้มแข็งต่อชุมชน
๒ อบจ. พบปะเยีย
่ มเยียเนพื่อรับทราบปัญหา ความ
คณะผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภา#######
อบจ.
###### ####### จานวน
สามารถแก้ไขปัญทุหา
กส่วนราชการ
ประชาชน
ต้องการของประชาชนและ
ข้าราชการและพนักงาน ตลอดทั
(อบจ.สห.)
้ง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๖ อาเภอ และสนองตอบต่อในสั
ความ
งกัด อบจ.
ประสานงานกับหน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกีย
่ วข้องพบปะเยีย
่ ม
ต้องการของประชาชน
ท้องถิน
่ ในพื้นที่
เยียนประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและตรง
ความต้องการ และออกบริการด้านต่างๆ
ตามความต้องการของประชาชน
๓ ส่งเสริมและพัฒนาเครื
เพื
อ่อ
ข่สร้
ายางขวัญและกาลั
ผูน
้ งาเครื
ใจแก่อข่าย หรือ องค์ก๔๐๐,๐๐๐
รประชาชน ###### ####### มีการจัดกิจกรรม
ประชาชนในท้องถิ
กองกิ
น
่
จการสภาฯ
ภาคประชาชน
ผูน
้ าเครือข่าย
ในท้องถิน
่ จังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อย่างน้อย ได้รบ
ั การฝึกอบรมและ

๑-

๑ กิจกรรม ร่วมกิจกรรมอันก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและพึ่งต
๔ อบรมให้ความรูแ
้ ก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีความรู
องค์ก
้ รภาคประชาชน ภาคประชา
๔๐๐,๐๐๐ ###### ####### ร้อยละ ๖๐ของ
ประชาชนได้รบ
ั ความรู
กองกิ้ จการสภาฯ
เกีย
่ วกับการเมืองการปกครอง
ความเข้าใจเกีย
่ วกับการเมื
สังคมอและประชาชนในจั
ง
ง(อบจ.สห.)
หวัด
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผูร้ ว่ มโครงการ
ความเข้าใจเกีย
่ วกับการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยและ
การปกครอง และมีความรู
สิงห์บ้ ุรี
มีความรูเ้ พิ่มการปกครองทั
ขึน
้
้งในระดับชาติ
การมีส่วนร่วมการพัฒความเข้
นา
าใจในบทบาทหน้าที่
และท้องถิน
่ รวมทั้งมีความรู้
ท้องถิน
่ อย่างยัง่ ยืน ของพลเมือง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของต
เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิน
่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนือ
่ งจากการเกษตรแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทาการเกษตรให้มม
ี าตรฐานและปลอดภัย
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับนที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ จัดหา/สนับสนุนเมล็ดพันเพื
ธุ์พ
่อส่
ช
ื งเสริมอาชีพ จั
และ
ดหา/สนับสนุนเมล็ดพันธุ#######
์พช
ื พันธุ์ ####### ####### ดาเนินการปีเกษตรกรมี
ละ
อาชีพกองแผนฯ
และ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุม
่ เกษตรกร ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิน
่ ในด้านการเกษตร

-๕๒-

พันธุ์สัตว์ ปุย
๋ สารชีวภาพผลิสาร
ตพืชที่ปลอดภัยสัรวมทั
ตว์ ปุย
๋ ้ง สารชีวภาพ สารสลาย
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ โครงการ สร้างรายได้ให้แกองช่
ก่
าง
สลายตอซังข้าวและอืน
่ ๆที
เป็น
่เกีการลดรายจ่
ย
่ วข้อง
ายตอซั
เพิ่มงข้าว ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร/
เกษตรกร
ให้แก่เกษตรกร/กลุม
่ เกษตรกร
รายได้ให้แก่เกษตรกร
กลุม
่ เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาพรวมทั้งจังหวัดตามอานาจหน้าที่

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับนที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ พัฒนาศักยภาพศูนย์บริกเพื
ารและ
่อจัดการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไ#######
ขปัญหา ๗๐๐,๐๐๐ ####### ดาเนินการปีสามารถขจั
ละ
ดความ
สานักปลัดฯ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ศึกษาดูงานของศูนความยากจนของประชาชน
ย์บริการ
(อบจ.สห.)
กลุม
่
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้
ประจาตาบลและผูท
้ ี่เกีย
่ และถ่
วข้องายทอดเทคโนโลยี
แม่บ้าทนางกลุม
่ เกษตรกร กลุม
่ สหกรณ์
การเกษตรประจาตาบล
กลุม
่ อาชีพ และกลุม
่ ผูป
้ ระกอบการค้า
และผูท
้ ี่เกีย
่ วข้อง ให้มีอาชีพเสริม

ตาบล

๖๕,๐๐๐ ดาเนินการปีการปฏิ
ละ
บัติหน้าทีกองแผนฯ
่ของ
(อบจ.สห.)

กาลังใจให้กบั บุคลากรของ อาชีพแก่เกษตรกร โดยร่วมกับ
ศูนย์บริการฯ

สานักงานเกษตรจังหวัด

แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้า

๑ ครัง้

บุคลากรของศูนย์บริการฯ
มีประสิทธิภาพมากขึน้

-๕๓-

# ประกวดศูนย์บริการและถ่เพื
ายทอด
่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่
๖๕,๐๐๐
วย ๖๕,๐๐๐
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ปฎิบตั งิ านและสร้างขวัญ งานในพื้นทีใ่ ห้พัฒนาและส่งเสริม
(อบจ.สห.)
(อบจ.สห.)

ยากจนของประชาชน
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กบ
ั กลุม
่ อาชีพต่างๆ

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
๑ จัดทาระบบจัดสรรน้าและเส้
เกษตรกรสามารถเข้
นทาง
ดาาเนิ
ใช้น้าการและร่วมกับหน่ว#######
ยงาน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๕๐ของ
เกษตรกร ม.๔ สานักปลัดฯ
เป้าหมาย

คมนาคมเพื่อการเกษตรบริ
ในการเกษตรจากหนอง
เวณ
ที่เกีย
่ วข้องในการจัดทาระบบจั
(อบจ.สห.)
ดสรร (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) เกษตรกรในต.ม่วงหมู่ และ ม.๘
พื้นที่ได้รบ
ั ประต.ต้นโพธิ์ มีแหล่งน้า
โยชน์จากโครงสาหรับการเกษตร
การ
ที่เป็นระบบและมีน้าเพียงพอ
-๕๔-

หนองหม้อแกง อ.เมืองสิหม้
งห์อบแกงได้
ุรี
อย่างเพีน้ยางพอ
และเส้นทางคมนาคมเพื่อการ
เกษตร บริเวณหนองหม้อแกง ม.๔
ต.ม่วงหมู่ และ ม.๘ ต.ต้นโพธิ์
อ.เมืองสิงห์บุรี ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงสถานทีท
่ ่องเทีย
่ ว
หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
ั น์
อง-นการพัฒนาปรับปรุงภูม
#######
ิทศ
ั น์และ ###### ###### อย่างน้อยปีภู
ลม
ะ ิทศ
กองแผนฯ
๑ พัฒนาปรับปรุงภูมิทศ
ั เพื
น์่อพัฒนาเป็นแหล่งดท่าเนิ
เป้าหมาย

บริ
เวณโดย
รอบได้
รบ
ั การ
ปรับปรุง

กองช่าง

-๕๕-

เที่ยว และปรับปรุงภูมบิท
ารุศ
ั งน์รักษาบริเวณโดยรอบสถานที
(อบจ.สห.)
่
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ แห่ง
ให้สวยงาม
สาคัญทางศาสนา เช่น วัดและสถานที่อน
ื่
ที่มีความพร้อม และเหมาะสม

๒ พัฒนาปรับปรุงภูมิทศ
ั เพื
น์่อหรื
พัฒ
อ นาแหล่งท่องเที
พัฒ่ยนาปรั
ว บปรุงภูมิทศ
ั น์หรือบ
#######
ารุงรักษา ###### ###### ดาเนินการปีนัลกะท่องเที่ยวมาเทีส่ยานั
วชม
กปลัดฯ
บารุงรักษาบริเวณอุทของจั
ยาน งหวัดสิงห์บุรี บริเวณอุทยานแม่ลามหาราชานุ
(อบจ.สห.)
สรณ์ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

มากขึ้นซึ่งจะสร้างรายได้
กองแผนฯ

แม่ลามหาราชานุสรณ์

ให้แก่ประชาชนและท้
กองช่
องถิ
าง่น

ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด

๓ พัฒนาปรับปรุงภูมิทศ
ั เพื
น์่อหรื
พัฒ
อ นาแหล่งท่องเที
พัฒ่ยนาปรั
ว บปรุงภูมิทศ
ั น์หรือบ
#######
ารุงรักษา ###### ###### ดาเนินการปีนัลกะท่องเที่ยวมาเทีส่ยานั
วชม
กปลัดฯ
บารุงรักษาบริเวณอนุของจั
สาวรีย
งหวั
์ ดสิงห์บุรี บริเวณอนุสาวรียว์ ีรชนชาวบ้(อบจ.สห.)
าน
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้
มากขึ้นซึ่งจะสร้างรายได้
กองช่าง
วีรชนชาวบ้านบางระจัน
บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน ตามแบบ
ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น
แปลน อบจ.สห. กาหนด
๔ พัฒนาปรับปรุงภูมิทศ
ั เพื
น์่อหรื
พัฒ
อ นาแหล่งท่องเที
พัฒ่ยนาปรั
ว บปรุงภูมิทศ
ั น์หรือบ
#######
ารุงรักษา ###### ###### ดาเนินการปีนัลกะท่องเที่ยวมาเทีส่ยานั
วชม
กปลัดฯ
บารุงรักษาบริเวณแหล่
ของจั
ง งหวัดสิงห์บุรี บริเวณแหล่งเตาเผาแม่น้าน้(อบจ.สห.)
อย
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้
มากขึ้นซึ่งจะสร้างรายได้
กองช่าง
เตาเผาแม่น้าน้อย

อ.บางระจัน ตามแบบแปลน อบจ.สห.
กาหนด

ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงสถานทีท
่ ่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๕ ปรับปรุงภูมิทศ
ั น์บ้านหั
เพืว่อวน
ให้วัดมีภูมิทศ
ั น์ทปรั
ี่ดี บปรุงภูมิทศ
ั น์บริเวณวัดปราสาท
-

-

ม.๕ (หน้าวิหารหลวงพ่
และเป็
อดา)นสถานที่ยด
ึ เหนี
ม.๕
ย
่ ว ต.พระงาม อ.พรหมบุรี ตามแบบ
ต.พระงาม

####### ดาเนินการ ภูมิทศ
ั น์บริเวณวัด
กองช่าง

(อบจ.สห.) จานวน ๑ แห่
มีคงวามร่มรืน
่ พุทกองแผนฯ
ธ-

จิตใจของพุทธศาสนิแปลน
กชน อบจ.สห.กาหนด

ศาสนิกชนได้รบ
ั ความ
สะดวกในการบาเพ็ญบุญ

๖ ปรับปรุงภูมิทศ
ั น์และจั
เพืด่อให้เกิดความเป็นปรั
ระเบี
บปรุ
ยบงภูมิทศ
ั น์บริเวณฝาครอบคลอง
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ระเบียบฝาครอบคลองชล
และสถานที่พก
ั ผ่อนหย่
บรมธาตุ
อนใจ อ.เมืองสิงห์บุรี ตามแบบ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.)
แปลน อบจ.สิงห์บุรี

ดาเนินการ ภูมิทศ
ั น์บริเวณฝา
กองช่าง
จานวน ๑ ครั
ครอบคลองชลประง้
กองแผนฯ
ทานบรมธาตุมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

๗ ปรับปรุงภูมิทศ
ั น์บริเวณ
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที
พัฒ่ยนาปรั
ว บปรุงภูมิทศ
ั น์บริเวณหนอง
๓,๐๐๐,๐๐๐ ######## ######## ดาเนินการ นักท่องเที่ยวมาเที
กองช่
่ยวชม
าง
หนองหม้อแกง

ของจังหวัดสิงห์บุรี หม้อแกง ม.๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมื
(อบจ.สห.)
องฯ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) จานวน ๑ แห่
มากขึ
ง น
้ ซึ่งจะสร้กองแผนฯ
าง
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด

รายได้ให้แก่ประชาชน
และท้องถิน
่

-๕๖-

ประทานบรมธาตุ

-

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
๑ โครงการจัดงานสดุดเพื
ีวีร่อ
ชน
บวงสรวงดวงวิญดาณ
าเนินการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุ
#######ดี ###### ###### ดาเนินการปีประชาชนได้
ละ
มาร่ส
วม
านักปลัด ฯ
เป้าหมาย

ชาวบ้านบางระจัน

นักรบชาวบ้านบางระจั
วีรนชนชาวบ้านบางระจันโดยร่
(อบจ.สห.)
วมกับ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

พิธี และสร้างจิตส
กองช่
านึก าง

และสดุดีความเสียสละของ
จังหวัดสิงห์บุรแ
ี ละอาเภอค่ายบางระจัน

ให้อนุชนรุน
่ หลังได้มี

บรรพบุรษ
ุ

ความรักแผ่นดิน

-๕๗-

เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดสถานที่ ค่าเครือ
่ ง
บวงสรวง ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าพวงมาลา ค่าจัดแสดงแสง สี เสียง
ค่าประกอบอาหารเลีย
้ งผูร้ ว่ มพิธี
และอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง

๒ การจัดงานและกิจกรรม
เพื่อจัดกิจกรรมหรือสนั
ดาเนิ
บ นกิจกรรมโครงการเกีย
่ #######
วกับ
###### ###### ดาเนินการ วัฒนธรรม ประเพณี
สานักปลัด ฯ
อนุรก
ั ษ์วัฒนธรรม ประเพณี
สนุนการจัดงานเกีย
่ วกั
การอนุ
บ รก
ั ษ์วัฒนธรรมประเพณี
(อบจ.สห.)
อน
ั ดี
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) อย่างน้อย ของท้องถิ่นได้รับการ
และภูมิปัญญา ท้องถิการอนุ
น
่
รก
ั ษ์วัฒนธรรมงามของท้องถิน
่

๑ กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ประชาชน

ประเพณีและภูมิปัญญา

ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิน
่

อันดีงามให้คงอยู่สบ
ื ไป

๓ สืบสานประเพณีแห่เที
เป็ยนนจ
การเผยแพร่
าศิลปวั
ดาเนิ
ฒน-นการหรือร่วมกับหน่วยงานหรื
๑๐๐,๐๐๐
อ ###### ###### ดาเนินการปีมีลกะารสืบสานประเพณี
สานักปลัด ฯ
นาพรรษายายดอกไม้ธรรมประเพณีของจังร่หวั
วมกั
ด บวัดจินดามณี ต.บ้านแปู
(อบจ.สห.)
ง
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(ตักบาตรดอกไม้)

อนุรก
ั ษ์ประเพณีอน
ั ดีอ.พรหมบุ
งาม
รี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี

สืบไป ตระหนักถึงความสาคัญของ

ทางพระพุทธศาสนาแห่เทียนจานาพรรษายายดอกไม้

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(ตักบาตรดอกไม้) เนือ
่ งในเทศกาลเข้าพรรษา

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
๔ ครอบครัวหรรษาวันมหา
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับหน่
#######
วย
###### ###### ดาเนินการปีทลาให้
ะ ประชาชนทัส่วานั
ไปกปลัด ฯ
เป้าหมาย

สงกรานต์สืบสานประเพณี
ตระหนักถึงคุณค่าและความ
งานอืน
่ หรืออุดหนุนหน่วยงานอื
(อบจ.สห.)
น
่
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

อนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม

ไทยห่วงใยผูส
้ ูงอายุ สาคัญของผูส
้ ูงอายุยจักย่
ดกิอจงกรรมเกีย
่ วกับผูส
้ ูงอายุและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

เชิดชูเกียรติผส
ู้ ูงอายุครอบครั
สร้าง ว

และเห็นความสาคัญ

สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

ภูมิปัญญาของผูส
้ ูงอายุ

ให้เกิดความรักความเข้าใจ
-๕๘-

และเน้นให้ความสาคัญต่อผูส
้ ูงอายุ

๕ ส่งเสริมกิจกรรมงานเทศกาล
เพื่อส่งเสริมการท่องเที
ดาเนิ
่ยวและ
นการเอง หรือ ร่วมกับหน่
๔๐๐,๐๐๐
วย
###### ###### ดาเนินการปีทลาให้
ะ ประชาชนทัส่วานั
ไปกปลัด ฯ
กินปลา

ส่งเสริมอาชีพของประชาชน
งานอืน
่ หรือ อุดหนุนหน่วยงานของ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

อนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม

ให้มรี ายได้เพิ่มขึ้นและเผยแพร่
องค์กรอืน
่ ที่เกีย
่ วข้องโดยมีเปูาหมาย

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ชือ
่ เสียงและเป็นการประชาประชาชนทั่วไปในจังหวัดสิงห์บุรี

ของท้องถิน
่

สัมพันธ์ของดีเมืองสิงและประชาชนทั
ห์บุรี
่วไป
๖ งานประเพณีกาฟูา เพื่ออนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับหน่
๒๐๐,๐๐๐
วย
###### ###### ดาเนินการปีทลาให้
ะ ประชาชนทัส่วานั
ไปกปลัด ฯ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
งานอืน
่ หรือ อุดหนุนหน่วยงาน
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

อนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิน
่ องค์กรอืน
่ ที่เกีย
่ วข้อง โดยมีเปูาหมาย

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสิงห์บุรี

และเรียนรูว้ ัฒนธรรม

และประชาชนในท้องถิน
่

ประเพณีทอ
้ งถิน
่

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่๕๐,๐๐๐
วยงานอืน
่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ดาเนินการปีทลาให้
ะ ประชาชนทัส่วานั
ไปกปลัด ฯ
๗ ประเพณีไหว้ครูครอบครู
เพื่ออนุรก
ั ษ์ศิลปการแสดง
เป้าหมาย

หนังใหญ่

หรือ อุดหนุนหน่วยงาน องค์(อบจ.สห.)
กรอืน
่
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้
หนังใหญ่และพิธีการครอบ
่ วข้อง โดยมีเปูาหมายประชาชน
ครูหนังใหญ่ให้คงอยูที
่ ่เกีย
ตลอดไป

อนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ทั่วไปในจังหวัดสิงห์บุรี และประชาชน

และเรียนรูว้ ัฒนธรรม

ในท้องถิน
่

ประเพณีทอ
้ งถิน
่

อันดีงามของท้องถิน
่ ส่
ให้
วนอื
คงอยู
น
่ ที่ ่เกีย
่ วข้องจัดงานปิดทองไหว้พระ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในสังคมไทย

และเรียนรูว้ ัฒนธรรม

และแข่งเรือประเพณีพื้นบ้านบริเวณ

-๕๙-

วยงานอืน
่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ดาเนินการปีทลาให้
ะ ประชาชนทัส่วานั
ไปกปลัด ฯ
๘ ปิดทองไหว้พระและแข่
เพื่องอนุ
เรือรก
ั ษ์วัฒนธรรมดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่๒๐,๐๐๐
หรือ อุดหนุนหน่วยงาน องค์(อบจ.สห.)
กรภาค (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้
อนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ประเพณีทอ
้ งถิน
่
วัดจาปาทอง
๙ งานประเพณีปารุปะนัเพื
ง ่ออนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่
๑๐๐,๐๐๐
วยงานอืน
่ ###### ###### ดาเนินการปีทลาให้
ะ ประชาชนทัส่วานั
ไปกปลัด ฯ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือ อุดหนุนหน่วยงาน องค์(อบจ.สห.)
กรภาค (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

อนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถิน
่ ส่วสร้
นอื
างน
่ ที่เกีย
่ วข้องในการจัดกิจกรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ความสามัคคีในพื้นทีประเพณี
่
ปารุปานัง ห่มผ้าพระนอนจักรสีห์

และเรียนรูว้ ัฒนธรรม
ประเพณีทอ
้ งถิน
่

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
# งานประเพณีเทศกาลกิ
เพืน
่อเจ
อนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่
#######
วยงานอืน
่ ###### ###### ดาเนินการปีทลาให้
ะ ประชาชนทัส่วานั
ไปกปลัด ฯ
เป้าหมาย

ขนบธรรมเนียมประเพณี
หรืออุดหนุนหน่วยงาน องค์(อบจ.สห.)
กรภาค
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

อนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถิน
่ ส่วสร้
นอื
างน
่ ที่เกีย
่ วข้องในการจัดกิจกรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ความสามัคคีในหมูค
่ ณะ
ประเพณีเทศกาลกินเจที่ศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า

และเรียนรูว้ ัฒนธรรม
ประเพณีทอ
้ งถิน
่

# โครงการพิธีสาคัญ รัเพื
ฐพิ่อธอนุ
ี รก
ั ษ์วัฒนธรรมดาเนินการและหรือร่วมกับจั๗๐๐,๐๐๐
งหวัดหรือ ###### ######
ดาเนินการอย่าเป็
ง นการอนุรก
ั ษ์แสละ
านักปลัด ฯ
ส่วนราชการที่เกีย
่ วข้องจัดงานพิ
(อบจ.สห.)
ธี งาน (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ

สืบสานวัฒนธรรมกองช่าง

ประเพณีงานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา

ประเพณีอน
ั ดีงาม

๕ ครัง้

-๖๐-

งานประเพณี พิธีทางศาสนา
ประเพณีอน
ั ดีงาม

# การจัดงานเฉลิมพระเกี
เพืย่อรติ
จัดงานเฉลิมพระเกี
ดาเนิ
ยรติ
นการหรืออุดหนุนหน่วยงาน
####### ###### ###### ดาเนินการปีประชาชนมี
ละ
ส่วนร่สวานั
ม กปลัด ฯ
เช่น วันเฉลิมพรรชนมพรรษา
ที่เกีย
่ วข้อง เพื่อจัดงานเฉลิ(อบจ.สห.)
มพระเกียรติ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๒ ครัง้

ในการแสดงความจงรัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้
เช่าน
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

ภักดีและสานึกในพระ-

อยูห
่ ัว,วันเฉลิมพระชนมสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัว , วันเฉลิมพระชนม-

มหากรุณาธิคุณฯ

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้
พรรษาสมเด็
า
จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
พระบรมราชินีนารถ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
# ท่องเที่ยวอิม
่ บุญ อิม
่ เพื
ใจ่อสร้
รักาษาขนบธรรมเนี
ง
ดย
าเนิ
ม นการจัดกิจกรรมทาบุญ
๕๐๐,๐๐๐
ผ้าปุา
###### ###### ดาเนินการปีผูลเ้ ะข้าร่วมกิจกรรมร่
สานั
วมกปลัด ฯ
เป้าหมาย

สายใยผูกสัมพันธ์สามั
ประเพณี
คคี การทาบุญผ้สามั
าปุาคคีทางน้า,ทาบุญผ้าปุา(อบจ.สห.)
เนือ
่ งในวัน (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

สืบสานขนบธรรมเนียม

สามัคคี และส่งเสริมการท่
สาคัญอทางพระพุ
ง
ทธศาสนา วันสาคัญ

วัฒนธรรมประเพณีอน
ั ดี

เที่ยวในจังหวัดสิงห์บในงานพิ
ุรแ
ี ละ ธี และรัฐพิธีต่างๆ

งามของท้องถิน
่ เกิดความรัก

การสร้างสามัคคีในหมูค
่ ณะ

ความสามัคคีในหมูค
่ ณะ
สร้างความผูกพันในครอบครัว

สงกรานต์

อนุรก
ั ษ์ วัฒนธรรม ประเพณี
ที่เกีย
่ วข้องในการจัดกิจกรรม
(อบจ.สห.)
บริเวณ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

การท่องเที่ยว สถานที่

และการละเล่นของไทย
ศาลากลางจั
และ
งหวัด(หลังเดิม) หรือ

ท่องเที่ยวของ จ.สิงห์บุรี

กระตุน
้ เศรษฐกิจของจั
สถานที
งหวัด ่ที่ อบจ.สิงห์บุรี รับผิดชอบ

ได้รบ
ั การเผยแพร่ให้เป็นที่

-๖๑-

# สืบสานประเพณีไทยวั
เพืน่อมหา
ส่งเสริมการท่องเที
ดาเนิ
่ยวนการและหรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน ###### ###### ดาเนินการปีประชาชนมี
ละ
รายได้
สานั
จาก
กปลัด ฯ

สิงห์บุรี
รูจ
้ ก
ั ของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
# ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เพื่อให้อนุชนรุน
่ หลังได้
ดาเนิ
รบ
ั น
รู้ การหรืออุดหนุนหน่วยงานหรื
๕๐,๐๐๐
อ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
ดาเนินการอย่าประชาชนมี
ง
ส่วนร่สวานั
ม กปลัด ฯ
ราลึกถึงวีรชนชาวบ้าแ
นละราลึกถึงวีรกรรมในความ
องค์กรภาคส่วนที่เกีย
่ วข้อง (อบจ.สห.)
เพื่อเป็นค่า (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ
บางระจัน

เสียสละเพื่อปกปูองประเทศ
ใช้จา่ ยในการสร้างจิตสานึกระลึกถึง
ชาติของวีรชนชาวบ้าวีนรชนชาวบ้านบางระจันให้แก่ประชาชน
บางระจัน

ในจังหวัดสิงห์บุรี

และมีจต
ิ สานึกถึงคุณู

๑ กิจกรรม ปการณ์บรรพชนมากขึน
้

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
# การจัดงานและกิจกรรมวั
เพื่อน
จัดกิจกรรมหรือสนั
ดาเนิ
บ - นการเอง หรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน ###### ######
ดาเนินการอย่าวังฒนธรรม ประเพณี
สานักปลัด ฯ
เป้าหมาย

อนุรก
ั ษ์วัฒนธรรมประเพณี
สนุนการจัดงานเกีย
่ วกั
หรืบอองค์กรที่เกีย
่ วข้อง ดาเนิ
(อบจ.สห.)
นกิจกรรม (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ
และภูมิปัญาท้องถิน
่ การอนุรก
ั ษ์วัฒนธรรมโครงการเกีย
่ วกับการอนุรก
ั ษ์วัฒนธรรม

ของท้องถิน
่ ได้รบ
ั การ

๑ กิจกรรม อนุรก
ั ษ์ ฟื้นฟู ประชาชน

ประเพณีและภูมิปัญญา
ประเพณีอน
ั ดีงามของท้องถิน
่

ใน จ.สิงห์บุรรี ว่ มสืบสานวัฒนธรร

ท้องถิน
่

ประเพณีอน
ั ดีงามให้คงอยูส
่ ืบไป

# ส่งเสริมการท่องเที่ยเพื
วส่่อ
งท้
เป็านยการสนับสนุนดและ
าเนินการเองหรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน
###### ###### ดาเนินการปีทลาให้
ะ ประชาชนมีสานักปลัด ฯ
๒๕๕๘

รายได้จากการ

ได้จากการท่องเที่ยว จ.สิ
ส่งเสริ
งห์บมรุ การท่
ี
องเที่ยวส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ ประจาปี ๒๕๕๘

-๖๒-

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ
ส่งเสริ
าปีมให้ประชาชนมี
อืน
ร่ าย
ที่เกีย
่ วข้องในการจัดกิจกรรม
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

ท่องเที่ยว จ.สิงห์บุรี

# การจัดกิจกรรมส่งเสริเพื
มการ
่อส่งเสริมการท่องเที
ดาเนิ
่ยวนการเองหรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน
###### ######ดาเนินการอย่าทงาให้ประชาชนมีสานักปลัด ฯ
ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณี และ
หรือ องค์กรที่เกีย
่ วข้อง ในการจั
(อบจ.สห.)
ด
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ
ประเพณี

สนับสนุนให้ประชาชนมี
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมฉลอง
รายได้จากการท่องเที
ศาลหลั
่ยว กเมือง กิจกรรมลานคนเมือง
และอืน
่ ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี

รายได้จากการ

๑ กิจกรรม ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
# ส่งเสริมการท่องเที่ยเพื
วเชิ่องส่งเสริมการท่องเที
ดาเนิ
่ยวนการจัดกิจกรรมส่งเสริม๕๐๐,๐๐๐
การเรียนรู้ ###### ######
ดาเนินการอย่าคณะผู
ง
บ
้ ริหาร อปท.
สานักปลัด ฯ
เป้าหมาย

อนุรก
ั ษ์

เชิงอนุรก
ั ษ์และปลูกฝัเชิงงจิอนุ
ต รก
ั ษ์ให้กบ
ั คณะผูบ
้ ริห(อบจ.สห.)
าร อปท. (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยปีละ
สานึกด้านการอนุรก
ั ษ์ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา

ข้าราชการ พนักงาน เด็ก

๑ กิจกรรม เยาวชนและประชาชนเกิดจิตสาน

ทรัพยากรธรรมชาติใและประชาชนทั
ห้กบ
ั เด็ก
่วไปศึกษาสถานที่

ในการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาต

เยาวชน และประชาชนทั
ท่องเที
่วไป่ยวเชิงอนุรก
ั ษ์

และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิน
่

# สืบสานประเพณีไทยลาวแง้
เพื่อเป็นวการอนุรักษ์ ฟื้น
ดฟู
าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่
๕๐,๐๐๐
วยงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ดาเนินการปีประชาชนในท้
ละ
องถิ
สานั
น
่ กปลัด ฯ
-๖๓-

ทองเอนม่วนซื่นหมูเ่ ฮาไทยส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอั
หรือสภาวั
นดี ฒนธรรมตาบลทองเอน
(อบจ.สห.)
จัด (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

ได้รว่ มกันอนุรก
ั ษ์ฟื้นฟู

ลาวแง้วทองเอน อ.อิงามของท้
นทร์บุรี องถิ่น และภูกิมจิปกรรมสื
ญ
ั ญา บสานประเพณีไทยลาวแง้ว

ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม

จ.สิงห์บุรี

ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเสริ
ทองเอนม่
มสร้างวนซื่นหมูเ่ ฮาไทยลาวแง้ว

อันดีงามของท้องถิน
่ และ

ความสามัคคีของคนในชุ
ทองเอน
มชน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ได้รว่ มกันเผยแพร่

ตลอดจนเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์

อัตตลักษณ์ที่ดีงามของ

ที่ดงี ามของท้องถิ่นให้เป็นที่รจ
ู้ ัก

ท้องถิน
่ ให้รจ
ู้ ก
ั อย่างแพร่หลาย

อย่างแพร่หลาย

# ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่ออนุรก
ั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่
๒๐๐,๐๐๐
วยงานอืน
่ ###### ###### ดาเนินการปีประชาชนทั
ละ
่วไปตระสานักปลัด ฯ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
หรืออุดหนุนหน่วยงานขององค์
(อบจ.สห.)
กรอืน
่
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ กิจกรรม หนักถึงความสาคัญของ
อันดีงามของภูมิปัญญา
ที่เกีย
่ วข้องโดยมีเปูาหมายประชาชน

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม

ท้องถิน
่

ของจังหวัดสิงห์บุรี

ทั่วไปในจังหวัดสิงห์บุรี และประชาชนทั่วไป

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
# สัปดาห์อนุรก
ั ษ์มรดกไทย
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกี
ดาเนิ
ยรติ
นการเอง หรือร่วมกับหน่
#######
วยงาน ###### ###### ดาเนินการปีเพื
ละ่อให้ประชาชนสานักปลัด ฯ
เป้าหมาย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็สมเด็
จพระจพระเทพรัตนราชสุ
หรือองค์
ดาฯกรที่เกีย
่ วข้องจัดกิจ(อบจ.สห.)
กรรมเฉลิม(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

ตระหนักถึงความ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
สยามบรมราชกุมารี เนื
พระเกี
อ
่ ง ยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สาคัญของศิลปวัฒนธรรม

ราชกุมารี

และเห็นคุณค่าของมรดกไทย

ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
และจัดกิจกรรมอนุรก
ั ษ์มรดกไทย วัฒนธรรม
รวมทั้งรณรงค์และสนัประเพณี
บสนุน และภูมิปัญญาท้องถิน
่ โดยมี
ให้ประชาชนทั้ง จ.สิงเปู
ห์าบหมายประชาชนในจั
ุรี
งหวัด และ

-๖๔-

และใกล้เคียงได้ตระหนั
ประชาชนทั
กถึง
่วไป
ความสาคัญและเห็นคุณค่า
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

# อนุรก
ั ษ์วัฒนธรรมประเพณี
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดาเนินกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
๕๐๐,๐๐๐ ###### ###### ดาเนินการปีผูลเ้ ะข้าร่วมกิจกรรมร่
สานั
วมกปลัด ฯ
หล่อเทียนและถวายเที
ประเพณี
ยน ไทยในการหล่
โดยกลุ
อ ม
่ ผูบ
้ ริหาร อปท. สมาชิ
(อบจ.สห.)
กสภาฯ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

สืบสานขนบธรรมเนียม

พรรษาประจาปี

เทียนพรรษา ให้คงอยู
ข้า่ และ
ราชการ พนักงานผูน
้ าชุมชน นักเรียน

วัฒนธรรม ประเพณี

ปลูกฝังวัฒนธรรมทางพระ
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใน

อันดีงามของท้องถิน
่

พุทธศาสนาให้กบ
ั เยาวชน
การจัดทาเทียนพรรษาถวายวัดต่างๆ

เกิดความรักสามัคคี

ในจังหวัดสิงห์บุรี

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
# ประเพณีแข่งขันเรือยาว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที
ดาเนิ
่ยวนกิจกรรมการแข่งขันเรื๒๐๐,๐๐๐
อยาวชิง ###### ###### ดาเนินการปีประชาชน
ละ
จ.สิงห์สบานั
ุรี กปลัด ฯ
เป้าหมาย

จังหวัดสิงห์บุรป
ี ระจาปี
และวัฒนธรรมประเพณี
ถ้วขยพระราชทานฯ
อง
โดยร่วมกั
(อบจ.สห.)
บเทศบาล(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

ร่วมสืบสานประเพณี

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็
จ.สิงจห์บุรี และช่วยกระตุ
เมือน
้ งสิงห์บุรี ณ แม่น้าเจ้าพระยา

แข่งขันเรือยาว และ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้หน้าศาลากลาง จ.สิงห์บุรี (หลังเดิม)
สยามบรมราชกุมารี ให้กบ
ั ประชาชน

มีรายได้เพิ่มมากขึน
้

# แข่งขันเรือยาวประเพณี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที
ดาเนิ
่ยวนกิจกรรมการแข่งขันเรื๒๐๐,๐๐๐
อยาวชิง ###### ###### ดาเนินการปีประชาชน
ละ
จ.สิงห์สบานั
ุรี กปลัด ฯ
ร่วมสืบสานประเพณี

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็
จ.สิจงพระ
ห์บุรี และช่วยกระตุ
ตาบลโพสั
น
้
งโฆ ณ แม่น้าน้อย บริเวณ

แข่งขันเรือยาว และ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้หน้
ให้กาบ
ัวัดกลางท่าข้าม

มีรายได้เพิ่มมากขึน
้

ราชกุมารี

-๖๕-

เทศบาลตาบลโพสังโฆประจ
และวัฒ
าปี
นธรรมประเพณี
ถ้วขยพระราชทานฯ
อง
โดยร่วมกั
(อบจ.สห.)
บเทศบาล(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

ประชาชน

# ตามรอยเสด็จประพาสต้
เพื่อนลารึกถึงพระมหากรุ
สนัณ
บสนุ
า นการจัดทาโครงการตามรอย
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ดาเนินการปีประชาชนได้
ละ
สานึสกานั
ในกปลัด ฯ
พระปิยมหาราช

ธิคุณและเทิดพระเกียเสด็
รติพ
จระ
ประพาสต้นพระปิยมหาราช
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

พระมหากรุณาธิคุณฯ

บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้
ณ วัดพรหมเทพาวาส
า
(ชลอน)

มีจต
ิ สานึกรักบ้านเกิด

เจ้าอยูห
่ ัว พระปิยมหาราช
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

และสามารถดึงดูด

และเป็นการส่งเสริมการ

ให้ผส
ู้ นใจ และผูม
้ าเยือน

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ได้รว่ มกิจกรรม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย
่ ว และการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
# อนุรก
ั ษ์และพัฒนาประเพณี
เพื่ออนุรก
ั ษ์ประเพณีเสนั
ก่าบ
แก่
สนุนการจัดทาโครงการอนุ
๕๐,๐๐๐
รก
ั ษ์
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ดาเนินการปีชุลมะชนได้สืบสานประสานักปลัด ฯ
เป้าหมาย

ประดับดาว

ของชุมชนสร้างความเข้
พัฒมนาประเพณี
แข็ง
ประดับดาว (อบจ.สห.)
ต.โรงช้าง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ๑ ครัง้

เพณีประดับดาวให้คง

สามัคคี และส่งเสริมการ
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

อยู่ และสามารถดึงดูด

ท่องเที่ยว

ให้ผส
ู้ นใจ และผูม
้ าเยือน
ได้รว่ มกิจกรรม
-๖๖-

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางการท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
ั เพื
น์่อให้เกิดความสวยงาม
พัฒนาปรับปรุงภูมิทศ
ั น์เส้นทางหลั
#######
กๆ ###### ###### ดาเนินการอย่
ภูมาิท
งศ
ั น์บริเวณเส้กองแผนฯ
นทาง
๑ พัฒนาปรับปรุงภูมิทศ
เป้าหมาย

เส้นทางหลักและเส้นและเป็
ทางเข้นาการเทิดพระเกี
และเส้
ยรติฯนทางสูแ
่ หล่งท่องเที(อบจ.สห.)
่ยว เช่น
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อย ๑ เส้นหลั
ทางก และเส้นทางเข้
า าง
กองช่
สูแ
่ หล่งท่องเที่ยว

พร้อมทั้งมีความเป็นระเบี
ซุ้มเฉลิ
ยบมพระเกียรติฯ ปลูกไม้ดอก

สูแ
่ หล่งท่องเที่ยวสวยงาม

และมีสภาพแวดล้อมที
ไม้่ดปี ระดับบริเวณเกาะกลางถนนพร้อม

ทาให้บ้านเมืองน่าอยู่

ให้การดูแลรักษาปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน
ตามภารกิจที่ได้รบ
ั มอบหมาย หรือ ถ่ายโอน

######
(อบจ.สห.)

-

ดาเนินการ ภูมิทศ
ั น์เส้นทางกองแผนฯ
ม.๑๓
จานวน ๑ แห่
ต.ทองเอน
ง
มีความ
กองช่าง

พร้อมทั้งมีความเป็นระเบี
โรงงานวุ
ยบ ้นเส้น กว้าง ๑ เมตร ยาว

สวยงาม และเป็นการเทิด

และมีสภาพแวดล้อมที
๑๔
่ดี เมตร ตามแบบแปลนอบจ.สห. กาหนด

พระเกียรติฯ

-๖๗-

เพื่อยให้
รติเกิดความสวยงาม
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ม.๑๓
๒ ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกี
และเป็นการเทิดพระเกี
ต.ทองเอน
ยรติฯ
อ.อินทร์บุรี บริเวณหน้า

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเทีย
่ ว

หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
๑ ฝึกอบรมและศึกษาดูเพื
งาน
่ออบรมให้ความรูด
้ ด้าาเนิ
น นการฝึกอบรมให้ความรู
๑๐๐,๐๐๐
เ้ กีย
่ วกับ
###### ดาเนินการอย่
ทาให้
าง ผู้ผ่านการอบรม
สานักปลัดฯ
เป้าหมาย

บุคลากรการท่องเที่ยประวั
ว ติศาสตร์ ความเป็
สถานที
นมา ่ทอ
่ งเที่ยวที่ อบจ.สิง(อบจ.สห.)
ห์บุรี
ยุวมัคคุเทศก์

(อบจ.สห.) น้อย ๑ ครัง้ สามารถให้ข้อมูล

ของสถานที่ทอ
่ งเที่ยรัวและ
บผิดชอบแก่เยาวชน

ประวัติศาสตร์แก่

เป็นการสร้างรายได้ให้กบ
ั เยาวชน

นักท่องเที่ยวได้

๒ ส่งเสริมอาชีพบุคลากรการ
เพื่อสร้างรายได้ให้กบ
ั ดยุ
าเนิ
ว- นการจัดยุวมัคคุเทศก์ให้
๗๐,๐๐๐
บริการแก่ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนในมีบุคลากรให้ข้อมูสลานักปลัดฯ
นักท่องเที่ยวตามสถานที่ทอ
่ (อบจ.สห.)
งเที่ยวที่ อบจ.สิ
(อบจ.สห.)
งห์บุร(อบจ.สห.)
ี
จ.สิงห์บุรม
ี ีรประวั
าย ติศาสตร์แก่
รับผิดชอบแก่เยาวชน

ได้จากอาชีพ
นักท่องเที่ยวประจา
ยุวมัคคุเทศก์
แหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึน
้

-๖๘-

ท่องเที่ยวยุวมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์

แนวทางการพัฒนา พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกีย
่ วกับแหล่งท่องเทีย
่ ว กิจกรรม ประเพณีและข้อมูลทางประวัตศ
ิ าสตร์ทส
ี่ าคัญของจังหวัด
หน่วยงา
งบประมาณและที่มา
นที่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดช
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
อบ
๑ ประชาสัมพันธ์แหล่งเพื
ท่อ่องเที
ให้น่ยักวท่องเที่ยวรูดจ
้ าเนิ
ก
ั นการ/ร่วมกับส่วนราชการอื
๑๐๐,๐๐๐
น
่
###### ###### จานวนนักท่นัอกงท่องเที่ยวมีความ
สานักปลัดฯ
เป้าหมาย

แหล่งท่องเที่ยวและความ
ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่
(อบจ.สห.)
องเที่ยว (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) เที่ยวเพิ่มขึน
้ สนใจมาท่องเที่ยกองช่
วมากาง
เป็นมาเพื่อให้เกิดความ
เช่น จัดทางสือ
่ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์

ขึน
้ และ สร้างรายได้ให้

สนใจ และเข้ามาเที่ยหนั
วชม
งสือ วารสารต่างๆ จัดทาแผ่นพับ

แก่ประชาชนในท้องถิน
่

มากขึน
้

แผ่นปลิว โปสเตอร์ ปูาย และอืน
่ ๆ
เพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
-

จานวนนักท่นัอกงท่องเที่ยวมีความ
สานักปลัดฯ
เที่ยวเพิ่มขึน
้ สนใจมาท่องเที่ยกองช่
วมากาง

-๖๙-

๒ ก่อสร้างปูายประชาสัเพื
มพั่อนให้
ธ์ นักท่องเที่ยวรูก่จ
้ อก
ั สร้างปูายประชาสัมพันธ์ก#######
ารท่อง
######
แหล่งท่องเที่ยวและความ
เที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี เช่(อบจ.สห.)
น ปูายบอก (อบจ.สห.)
เป็นมาเพื่อให้เกิดความ
เส้นทาง คัตเอ๊าท์ หรืออืน
่ ๆ เพื่อแนะนา

ขึน
้ และ สร้างรายได้ให้

สนใจ และเข้ามาเที่ยแหล่
วชมงท่องเที่ยว หรือ สัญลักษณ์ของ

แก่ประชาชนในท้องถิน
่

มากขึน
้

จังหวัดสิงห์บุรี ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด

๓ จัดตัง้ /บริหารจัดการศูเพื
น่อ
ย์ให้นักท่องเที่ยวรูดจ
้ าเนิ
ก
ั นการจัดตัง้ /บริหารจัดการศู
#######
นย์
บริการด้านการท่องเที
แหล่
่ยว งท่องเที่ยวและความ
บริการการท่องเที่ยวของจัง(อบจ.สห.)
หวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
เป็นมาเพื่อให้เกิดความ
ในด้านต่างๆบริเวณสถานที่ทอ
่ งเที่ยว
สนใจ และเข้ามาเที่ยของจั
วชม งหวัด หรือ สถานที่ที่อยูใ่ นความ
มากขึน
้
รับผิดชอบของ อบจ.สห. จานวน ๑ แห่ง
ตามรายละเอียดที่ อบจ.สห.กาหนด

-

-

จานวนนักท่นัอกงท่องเที่ยวมีความ
สานักปลัดฯ
เที่ยวเพิ่มขึน
้ สนใจมาท่องเที่ยกองช่
วมากาง
ขึน
้ และ สร้างรายได้ให้
แก่ประชาชนในท้องถิน
่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนือ
่ งจากการเกษตรแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพกลุม
่ อาชีพ ผู้นากลุม
่ อาชีพ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิน
่ ในด้านอาชีพ
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยงา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับนที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ พัฒนาการเรียนรูด
้ ้านการสหกรณ์
เพื่อพัฒนาการเรียนรูส่ด
้ ง้าเสริ
น มสนับสนุนการแก้ไขปั######
ญหา
####### ###### ร้อยละ๒๐ของ
สามารถขจัดความ
สานักปลัดฯ

-๗๐-

สาหรับสมาชิกสหกรณ์ปการสหกรณ์
ระเภท
สาหรับสมาชิ
ความยากจนของประชาชน
ก
(อบจ.สห.)(อบจ.สห.)
ส่งเสริม
(อบจ.สห.) สมาชิก/กลุม
่ ยากจนของประชาชน
ต่างๆ และกลุม
่ เกษตรกรสหกรณ์ และกลุม
่ เกษตรกร
อาชีพและการศึกษาดูงานของกลุม
่
เกษตรกรมีคสร้
วาม
างความเข้มแข็ง
โดยร่วมกับ สนง.สหกรณ์
สหกรณ์ กลุม
่ เกษตรกร และกลุม
่
รูเ้ พิ่มขึน
้
ให้กบ
ั กลุม
่ อาชีพต่างๆ
จ.สิงห์บุรี
ผูป
้ ระกอบการค้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน และการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา จัดให้มแ
ี ละพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเป็นระบบและทัว่ ถึงพร้อมปรับปรุงบารุงรักษาถนนตา
ให้อยูใ่ นสภาพทีส
่ มบูรณ์
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ พัฒนาซ่อมบารุงรักเพื
ษา่อแก้ไขปัญหาความเดื
ซ่อมบอารุ
ดงรักษาทางที่ได้รบ
ั #######
การถ่าย ####### ####### ดาเนินการไม่ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ

-๗๑-

ทางที่ได้รบ
ั การถ่ายโอน
ร้อนของประชาชนในการ
โอนจาก สนง.ทางหลวงชนบท
(อบจ.สห.)
หรือ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑๐ สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง
คมนาคมขนส่ง
สนง.รพช. ส่วนราชการอืน
่ ๆรวมถึง
สายทาง
ขนส่ง
เส้นทางหลักอืน
่ ๆ ตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบที่จาเป็นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(เป็นค่าบารุงปกติค่าบารุงตามระยะ
เวลา และค่าบารุงพิเศษ)

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มีมาตรฐาน

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ โครงการหลังฝนถนนเรี
เพื่อยเป็
บนการซ่อมแซมถนน
ดาเนินการซ่อมแซมถนนสายต่
#######
างๆ
####### ####### ดาเนินการไม่สามารถแก้ไขปัญกองช่
หา าง

-๗๒-

สายทาง และคู คลอง
รวมทั้งปรับปรุงคู คลอง แหล่
(อบจ.สห.)
งน้า
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า๑๐แห่
ความเดื
ง
อดร้อนของ
แหล่งน้าต่างๆ ของจั
ต่างงๆ
หวัดในหมูบ
่ ้าน ตาบล และอาเภอ
เกษตรกร และประชาชน
สิงห์บุรี ให้มีสภาพดีต่าและ
งๆ ในจังหวัดสิงห์บุรโี ดยนาเครือ
่ ง
ทั่วไปในการสัญจรไปสามารถใช้งานได้ดจัีขกน
ึ้ รกลออกดาเนินการปรับเกรดพร้อม
มา สะดวกและมี
บดอัด และเก็บกาจัดวัชพืช และขุดลอก
ประสิทธิภาพ
คู คลอง แหล่งน้าต่างๆ ที่ อปท. ในพื้นที่
๖ อาเภอ ของจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งขอ
รับการสนับสนุน
๒ ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับ
เพื
ปรุ
่องให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่#######
อมแซม
####### ####### ดาเนินการไม่ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
เส้นทางคมนาคม เพียงพอกับความต้อ
ถนนผิ
งการวจราจรคสล./ลาดยาง/ลู
(อบจ.สห.)
กรัง/
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑ สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง
ของประชาชน
ดิน ซึ่งมีลักษณะเชือ
่ มต่อเส้นทาง
สายทาง
สายหลัก และเส้นทางเข้าสู่ แหล่ง
ท่องเที่ยวตามความพร้อมของพื้นที่
และภารกิจที่ได้รบ
ั มอบหมายหรือถ่ายโอน
โดยต้องอยูใ่ นอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อานาจฯกาหนด รวมทั้งขอบเขต
ประเภทโครงการเกินศักยภาพของ
อปท.ในเขตจังหวัด

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

๓ ก่อสร้างสะพาน คสล./
สะพานเหล็ก

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
เพื่อให้มสี ะพานมาตรฐาน ก่อสร้างสะพานคสล./สะพานเหล็ก
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ดาเนินการไม่ประชาชนได้รับความ กองแผน ฯ
ในการคมนาคมขนส่ข้งาของ
มแม่น้า ลาคลองในเขตอ
(อบจ.สห.)
าเภอต่างๆ (อบจ.สห.)
ประชาชน
ของจังหวัดสิงห์บุรี ตามอานาจหน้าที่
ของ อบจ.ตามประกาศคณะกรรมการ

น้อยกว่า ๑ แห่
สะดวกในการคมนาคม
ง
กองช่าง
ขนส่ง

การกระจายอานาจ
-

-

สะพาน ๑ แห่ประชาชนได้
ง
รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

๕ ก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อให้มีสะพานมาตรฐาน
ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหน้
#######
า
ในการคมนาคม บ้านนายสนิท อิม
่ แก้ว ม.๖(อบจ.สห.)
ต.ทับยา
อ.อินทร์บุรี กว้าง๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด
๖ ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั#######
ลท์ติกส์
เพียงพอกับความต้อ
คอนกรี
งการ ตสายพักทัน-ไร่เจ๊ก(อบจ.สห.)
ม.๒,๗,๙
ของประชาชน
ต.พักทันอ.บางระจัน ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด

-

-

สะพาน ๑ แห่ประชาชนได้
ง
รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-๗๓-

๔ ก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อให้มีสะพานมาตรฐาน
ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๙ #######
ต.ท่างาม
ในการคมนาคม เชือ
่ มต่อ ม.๑ ต.ชีน้าร้าย อ.อิ
(อบจ.สห.)
นทร์บุรี
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ตามแบบ
แปลน อบจ.สห.กาหนด

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๗ ซ่อมแซมถนนลาดยาง
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย#######
สห
ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

สะพาน ๑ แห่ประชาชนได้
ง
รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

สะพาน ๑ แห่ประชาชนได้
ง
รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-๗๔-

เพียงพอกับความต้อ
๔๐๐๘
งการ ม.๕ ต.สระแจง อ.บางระจั
(อบจ.สห.)
น
ของประชาชน
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ
แปลน อบจ.สห.กาหนด
๘ ก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อให้มีสะพานมาตรฐาน
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง
#######
ในการคมนาคม ชลประทาน (คลอง ๘ ซ้าย)
(อบจ.สห.)
ซ.ร่วมใจ
ม.๒ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี กว้าง
๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตามแบบ
แปลน อบจ.สห. กาหนด
๙ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. บนคันคลอง
#######
เพียงพอกับความต้อ
ชลประทาน
งการ
จาก ม.๓ ไป(อบจ.สห.)
ม.๔
ของประชาชน
ต.บ้านหม้อ กว้าง ๔ เมตรยาว ๑ กม.
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด
๑๐ ก่อสร้างสะพาน
เพื่อให้มีสะพานมาตรฐาน
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าน้#######
อย หน้า
ในการคมนาคม วัดเสมาทอง ม.๔ ต.พิกล
ุ ทอง
(อบจ.สห.)
ติดต่อ
ม.๗ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๗๕ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

หน่วยง
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
รับผิดช

๒๕๕๘
บาท
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๓-๔#######
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๙
บาท
-

สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-๗๕-

เพียงพอกับความต้อ
(สายหลั
งการ งโรงสี ม.๓ หลังบ้(อบจ.สห.)
านผูใ้ หญ่
ของประชาชน
ม.๔) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร
ตามแบบแปลนอบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลี#######
ยบคัน
เพียงพอกับความต้อ
คลอง
งการ ชป.๓ ซ้าย ม.๔,๕,๖(อบจ.สห.)
เริม
่ จาก
ของประชาชน
สะพานปูนวัดตะโหนด - สะพานปูน
วัดข่อย ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี กว้าง
๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห.กาหนด
## ขยายถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ขยายถนน คสล. พร้อมวางท่
#######
อ
เพียงพอกับความต้อ
ระบายน้
งการ า ม.๒ ต.บางมัญ อ.เมื
(อบจ.สห.)
องฯ
ของประชาชน
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ ถนนซอย
#######
เพียงพอกับความต้อ
โรงธู
งการ
ป ถมดินสูงเฉลีย
่ ๐.๖๐ เมตร
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร
เท คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห.กาหนด

หน่วยง
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
บาท
รับผิดช
ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดช

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

บาท

บาท

สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

(อบจ.สห.)

####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

(อบจ.สห.)

####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

(อบจ.สห.)

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

-๗๖-

## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชล
เพียงพอกับความต้อ
ประทานมหาราชฝั
งการ
ง่ ตะวันออก จากเขต
ของประชาชน
ติดต่อ ต.บางมัญ ถึงบางบ้านไร่
ต.โพกรวม อ.เมืองฯ กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ซ่อมแซมถนนลาดยาง
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายม่วงหมู
- -่
เพียงพอกับความต้อ
บางตาย่
งการ อง สห.ถ.๓๓๐๐๑ (รพช.๓๐๓๒ เดิม)
ของประชาชน
ม.๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ซ่อมสร้างผิวถนนแอสเพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลติกส์ สาย
ฟัลติกส์
เพียงพอกับความต้อ
สห
งการ
๒๐๐๖ บ้านพระนอนจักรสีห์ ของประชาชน
บ้านวิหารขาว ม.๒-๗ (ช่วง๑ ม.๒-๓)
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองธรรมชาติ
#######
เพียงพอกับความต้อม.๘
งการต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุร(อบจ.สห.)
ี กว้าง
ของประชาชน
๕ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห.กาหนด

หน่วยง
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
บาท
รับผิดช
####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

(อบจ.สห.)

-๗๗-

## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ ต.อินทร์- บุรี #######
เพียงพอกับความต้อ
อ.อิ
งการ
นทร์บุรี กว้าง ๓ เมตร ยาว
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง
เพียงพอกับความต้อ
ชลประทาน
งการ
๓ ขวา ๙ ขวา (ตอน๒)
ของประชาชน
ม.๗ ต.โพธิ์ชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว
๙๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## เสริมถนนพร้อมซ่อมแซม
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
เสริมถนนพร้อมซ่อมแซมถนนโดยใช้
เพียงพอกับความต้อ
แอสฟั
งการลติกส์คอนกรีต ม.๕-๖ ต.ประศุก
ของประชาชน
อ.อินทร์บุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว
๒,๕๑๘ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓-๕ #######
ริมคลอง
เพียงพอกับความต้อ
ส่งการ
งน้าชลประทาน ๒ ซ้าย ๑(อบจ.สห.)
ขวา
ของประชาชน
ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด

####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

(อบจ.สห.)

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
## ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการปู#######
ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ

เพียงพอกับความต้อ
แอสฟั
งการลติกส์คอนกรีต ม.๘-๑๑ ต.เชิงกลั
(อบจ.สห.)
ด
ของประชาชน
อ.บางระจันตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. เชือ
่ มต่อระหว่
- าง #######
เพียงพอกับความต้อม.๒
งการกับ ม.๘ ต.สิงห์ อ.บางระจัน
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

(อบจ.สห.)

-

-๗๘-

## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ ต.เชิงกลั
-ด
เพียงพอกับความต้อ
ริมงการ
คลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑ ขวา
ของประชาชน
อ.บางระจัน ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด
## ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู
- บ
่ ้าน #######
เพียงพอกับความต้อ
ม.๔,๕,๖
งการ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒ กม.
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านพลู ม.๓
เพียงพอกับความต้อ
ต.พระงาม
งการ
อ.พรหมบุรี บริเวณเลียบ
ของประชาชน
แม่น้าเจ้าพระยา ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด

สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
(อบจ.สห.)

สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
## ซ่อมแซมถนนลาดยาง
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าวั-ด
#######
ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
เพียงพอกับความต้อ
จงการ
าปาทอง จากถนนใหญ่ ถึงวัดจาปาทอง
(อบจ.สห.)

สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

ของประชาชน

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-๗๙-

ม.๕ ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง กว้าง
๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ ต.โพทะเล
#######
เพียงพอกับความต้อ
ต่งการ
อจากจุดเดิม เขตติดต่อ ต.โพทะเล
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
อ.ค่ายบางระจัน และ ต.บ้านจ่า
อ.บางระจัน กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ ต.โพทะเล
#######
เพียงพอกับความต้อ
อ.ค่
งการ
ายบางระจัน กว้าง ๔ เมตร
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด
## ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟั-ลติกส์ #######
เพียงพอกับความต้อ
ม.๘
งการ
ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑-๕ (สายทาง
####### ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
เพียงพอกับความต้อ
เข้งการ
าเส้นบ่อทราย) ต.โพทะเล อ.ค่าย-

(อบจ.สห.)

สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

ของประชาชน

-

-

สะพาน ๑ แห่ประชาชนได้
ง
รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง
-๘๐-

บางระจัน กว้าง ๔ เมตร ยาว
๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อให้มีสะพานมาตรฐาน
ก่อสร้างสะพาน ม.๗ ต.ทับ#######
ยา
ในการคมนาคม อ.อินทร์บุรี กว้าง ๖ เมตร (อบจ.สห.)
ยาว
๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบจ.สห.
กาหนด
## ก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อให้มีสะพานมาตรฐาน
ก่อสร้างสะพานคสล. ข้ามคลองในการคมนาคมขนส่บางโฉมศรี
งของ
ม.๑ ต.ชีน้าร้าย ถึง ม.๙
ประชาชน
ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี กว้าง ๗ เมตร
ยาว ๒๕ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด
## ก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อให้มีสะพานมาตรฐาน
ก่อสร้างสะพาน คสล ม.๘
#######
ในการคมนาคมขนส่ต.บ้
งของ
านหม้อ อ.พรหมบุรี แทนสะพาน
(อบจ.สห.)
ประชาชน
ไม้เก่า ตามแบบแปลน อบจ.สห.
กาหนด

-

####### สะพาน ๑ แห่ประชาชนได้
ง
รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

(อบจ.สห.)

-

-

สะพาน ๑ แห่ประชาชนได้
ง
รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ ต.ต้
#######
นโพธิ์
ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
เพียงพอกับความต้อ
อ.เมื
งการ
องสิงห์บุรี กว้าง ๓ เมตร
(อบจ.สห.)
ยาว

สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

ของประชาชน

-

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

-

สะพาน ๑ แห่ประชาชนได้
ง
รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-๘๑-

๖๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห.กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า#######
ชุมชน
เพียงพอกับความต้อ
บ้งการ
านลาดปลาเค้า ม.๔ ต.บางกระบื
(อบจ.สห.)
อ
ของประชาชน
อ.เมืองสิงห์บุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว
๗๔๐ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. บนคันคลอง
#######
เพียงพอกับความต้อ
ชลประทาน
งการ
ม.๑ เชือ
่ ม ม.๒,๓
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด
## ก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อให้มีสะพานมาตรฐาน
ก่อสร้างสะพาน คสล. ระหว่#######
าง ม.๑
ในการคมนาคมขนส่และ
งของ
ม.๒บริเวณหลังวัดหนองลี
(อบจ.สห.)
ประชาชน
ข้ามคลอง ๓ ซ้าย ๑ ขวา ต.โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน กว้าง ๗ เมตร
ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้าให้มม
ี าตรฐาน
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. สายวัด#######
พระแก้วถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
เพียงพอกับความต้อ
เรืงการ
อนจา อ.ค่ายบางระจัน (อบจ.สห.)
กว้าง
ของประชาชน
๔ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา

สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-

-

ถนน ๑ สาย ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผน ฯ
สะดวกในการคมนาคม
กองช่าง

-๘๒-

๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ ต.โพสั
#######
งโฆ
เพียงพอกับความต้อ
อ.ค่
งการ
ายบางระจัน กว้าง ๔ เมตร
(อบจ.สห.)
ของประชาชน
ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด
## ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนมาตรฐานและ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคั
#######
นคลอง
เพียงพอกับความต้อ
ชลประทานจากสะพาน
งการ
คสล.
(อบจ.สห.)
ม.๒
ของประชาชน
ต่อจากเดิม จนถึง ม.๓ ต.ทับยา
อ.อินทร์บุรี กว้าง๔ เมตร ยาว
๘๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด

แนวทางการพัฒนา จัดให้มรี ะบบสาธารณูปโภคให้กบ
ั ชุมชนอย่างเป็นระบบและทัว่ ถึง
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ ก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาด้านน้าดืก่ม
่ อน้
สร้าใช้
างระบบประปาตามแบบ
####### #######
ร้อยละ ๕๐ ของ
ประชาชนมีน้าสะอาด
กองแผนฯ
ให้แก่ประชาชน

มาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทยก
(อบจ.สห.)
าหนด (อบจ.สห.)
และเป็นไปตามอานาจหน้าที่ โดย
ดาเนินการในจุดที่มีความจาเป็น

ประชาชนในพื
เพื้น่อทีการอุ
่
ปโภคบริ
กองช่
โภค าง
ได้รบ
ั ประโยชน์
จากโครงการ

-๘๓

-

ประชาชนร้อยละ
ประชาชนได้รบ
ั ความ
กองแผนฯ
๕๐ ได้รบ
ั ประสะดวกป้องกันอุบกองช่
ัติเหตุาง
โยชน์จากโครงการ
และพวกมิจฉาชีพ

-๘๓-

และเหมาะสม
๒ ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่ออานวยความสะดวก
ดาเนินการเอง หรือ ร่วมกับ#######
ส่วน
#######
ให้กบ
ั ประชาชน และเกิ
ราชการอื
ด น
่ หรือ หน่วยงานท้
(อบจ.สห.)
องถิน
่
(อบจ.สห.)
ความปลอดภัย
อืน
่ ในพื้นที่ดาเนินงานเกีย
่ วกับการ
ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่
สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว จุดเสีย
่ งภัย
และอืน
่ ๆ ตามอานาจหน้าที่

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

๑ รายจ่ายงบกลาง
(เงินสารองจ่าย)

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
เพื่อบรรเทาและแก้ไขปั
ใช้ใญนกรณี
หา ที่จาเป็น ซึ่งไม่มีงบประมาณ
####### ####### ####### ผ่านการประเมิ
สามารถแก้
น
ไขปัญกองแผนฯ
หา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ตัง้ ไว้โดยเฉพาะ หรือ ตัง้ ไว้(อบจ.สห.)
ไม่พอจ่าย (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตความเดื
ิราช- อดร้อนบริหาร

ในท้องถิน
่ ได้อย่างรวดเร็
หรือ ใช้
ว เกีย
่ วกับบรรเทาสาธารณภัย
และเพื่อความคล่องตั
ที่เวกิดขึน
้ ทั่วไปที่ราษฎรส่วนใหญ่เดือดร้อน
ในการบริหารงานของอบจ.
ไม่ใช่เป็นการเฉพาะราย หรือใช้จา่ ย

การ จาก Core
งานของ อบจ. ได้อย่าง
team ไม่น้อยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
กว่าร้อยละ ๖๐

-๘๔-

-๘๔-

ให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีอน
ื่ ๆ ที่ต้องรีบดาเนินการเพื่อ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
โดยส่วนรวม หรือโครงการอืน
่ ใดที่
ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ เห็นว่าเหมาะสมและจาเป็น
๒ จัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์เพื
เพื่อ่อการ
เตรียมความพร้จัอดมหาวัสดุอุปกรณ์เกีย
่ วกับการช่
๓๕๐,๐๐๐
วยเหลือ ๓๕๐,๐๐๐
ช่วยเหลือและป้องกัในการป้
น
องกันและบรรเทา
และป้องกันบรรเทาสาธารณภั
(อบจ.สห.)
ย เช่น (อบจ.สห.)
บรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย
วัสดุการแพทย์ อุปกรณ์จราจร
แผงจราจร เสือ
้ สะท้อนแสง ไฟฉาย
ชุดปฏิบัติการ และอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง
๓ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อช่เพื
วย่อบาบัดความเดือดดร้
าเนิ
อนนการจัดหาเครือ
่ งมือเครื
๑๐๐,๐๐๐
อ
่ งใช้
๑๐๐,๐๐๐
เหลือ และป้องกันบรรเทา
ของประชาชน
และครุภัณฑ์ต่างๆ เกีย
่ วกั(อบจ.สห.)
บการ
(อบจ.สห.)
สาธารณภัย
ดาเนินงานด้านการช่วยเหลือ และ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น เตียงเข็นคนไข้
และอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง

####### ผ่านการประเมิ
การปฏิ
น บัติงานเป็น
กองช่
ไป าง
(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตอย่
ิราชางมีประสิทธิภาพ
การ จาก Core
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
๑๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
สามารถให้
น
ความช่กองช่
วย- าง
(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตเหลื
ิราช-อผูป
้ ระสบภัยได้ทน
ั
การ จาก Core
ท่วงที
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
ที่
โครงการ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๔ ซ่อมบารุงรักษาเครือ
่ เพื
งมื
่ออ
ให้สามารถใช้งด
านได้
าเนินการในการซ่อมบารุง๑๐๐,๐๐๐
รักษา
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
ทน
าให้การปฏิบัติงกองช่
านมี าง
เครือ
่ งใช้เกีย
่ วกับการ
อย่างมีประสิทธิภาพเครือ
่ งมือเครือ
่ งใช้เกีย
่ วกับ(อบจ.สห.)
การบรรเทา (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตความสะดวกและมี
ิราชบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย ที่ชารุดเสียหายให้อยู่
การ จาก Core
ประสิทธิภาพไม่เป็น
ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
team ไม่น้อยอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
กว่าร้อยละ ๖๐
๕ ช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัเพื
ย ่อช่วยเหลือบรรเทาความ
ดาเนินการหรือร่วมกับส่วนราชการอื
#######
น
่ ####### ####### ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนที่ประสบภั
สานัยกปลัดฯ
-๘๕-

-๘๕-

สาธารณะประจาปี เดือดร้อนแก่ประชาชน
อปท.อืน
่ ในจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สห.)
จัดหา
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.)
ผูป
้ ระสบภัยได้รม
บ
ั ีขวัญและกาลังใจ
กองช่าง
ผูป
้ ระสบภัย
เครือ
่ งอุปโภคบริโภค เครือ
่ งยังชีพต่างๆ
การช่วยเหลือในการดารงชีวิตและ
กองแผนฯ
หรือ อืน
่ ๆ ที่จาเป็นไปช่วยเหลือราษฎร
คลายความทุกข์ได้
ที่ประสบภัยสาธารณะต่างๆ เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามภารกิจทีม
่ ก
ี ารถ่ายโอน หรือ รับผิดช
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ โครงการการติดตามประเมิ
เพื่อให้
นผล
ทราบความก้าดวหน้
าเนินาการโดยร่วมกับส่วนราชการที
๑๐๐,๐๐๐่ ๑๐๐,๐๐๐ ###### มีกจ
ิ กรรมการประชาชนได้รบ
ั ความ
กองช่าง

-๘๖-

และปรับปรุงผังเมืองรวมใน
ของแผนงานและโครงการ
เกีย
่ วข้องติดตามประเมินผลของโครงการ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) พัฒนาด้านผัสะดวกสบายและมี
ง
จังหวัดสิงห์บุรี
ที่ได้กาหนดไว้
จัดทาผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรเี พื่อ
เมือง ๑ กิจกรรม
ความพึงพอใจ
ให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคความ
ก้าวหน้าและผลกระทบโดยรวม
ของโครงการ

แนวทางการพัฒนา บารุงรักษาสภาพแวดล้อมลานา แหล่งนาธรรมชาติ
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ รักษาสภาพแวดล้อมรอบ
เพื่อให้สภาพแวดล้ออุมดหนุนองค์กรปกครองส่ว#######
นท้องถิน
่
####### ###### ร้อยละ ๕๐ ของ
บริเวณอุทยานแม่
กองช่
ลา าง

แนวทางการพัฒนา จัดทาแนวเขื่อนป้องกันนาท่วมในพืนทีเ่ สีย
่ งภัย

-๘๗-

บริเวณอุทยานแม่ลามหาราชา
บริเวณอุทยานแม่ลามหา
ในเขตพืนที่อท
ุ ยานแม่ลามหาราชา(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนในมหาราชานุสรณ์มี
นุสรณ์
ราชานุสรณ์อยูใ่ นสภาพที
นุสรณ์่ เพื่อดาเนินการรักษาสภาพ
พืนที่ได้รบ
ั ความเป็นธรรมชาติ
สมบูรณ์ และคงความเป็
แวดล้
น อมบริเวณอุทยานแม่ลามหา
ประโยชน์ สะอาด น่าเที่ยวชม
ธรรมชาติ
ราชานุสรณ์ให้อยูใ่ นความสมบูรณ์
และสะอาด
๒ ขุดลอกคลองส่งนา/ขุดเพื
ลอก/
่อรักษาสภาพแวดล้
ดาเนิ
อม นการขุดลอก/กาจัดผั#######
กตบชวา ####### ###### ดาเนินการไม่นาไม่เน่าเสียประชาชน
กองช่าง
กาจัดผักตบชวาแหล่งน
มิาให้นาเน่าเสีย เกษตรกรมี
ลานาแม่ลาและลานาสายส
(อบจ.สห.)
าคัญอืน
่ ๆ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑ แห่
มีนงาใช้อย่างเพียงพอ
ธรรมชาติ และลานาสาย
นาใช้ในการประกอบอาชี
เพื่อรัพ
กษาสภาพแวดล้อมโดยใช้เครือ
่ ง
สาคัญอืน
่ ๆ
เกษตรกรรม
จักรกลของ อบจ.ดาเนินการ/จ้างเหมา
เอกชนดาเนินการตามความจาเป็น
เร่งด่วนในภาพรวมของจังหวัด
๓ กาจัดผักตบชวาในแม่นเพื
าน้่ออรัก
ยษาสภาพแวดล้
กาจั
อมดผักตบชวาในแม่นาน้๕๐๐,๐๐๐
อย เขต ๕๐๐,๐๐๐ ###### ร้อยละ ๕๐ ของ
นาไม่เน่าเสียประชาชน
กองช่าง
มิให้นาเน่าเสีย เกษตรกรมี
อ. ท่าช้าง ๓ ตาบล ระยะทาง
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ประชาชนในมีนาใช้อย่างเพียงพอ
นาใช้ในการประกอบอาชี
ประมาณ
พ ๑๒.๕๐ กม. กว้างโดยเฉลีย
่
พืนที่ได้รบ
ั
เกษตรกรรม
๔๐ เมตร เขต ทต.ถอนสมอ ระยะทาง
ประโยชน์
๕ กม. เขต อบต.โพประจักษ์ ระยะทาง
๓.๕๐ กม. เขต อบต.วิหารขาว ระยะทาง ๔ กม.

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ ซ่อมแซมเขือ
่ น/พนังกันน
เพื่อ
าที
บูร่ไณะซ่
ด้รบ
ั อมแซมเขื
ดาเนิ
อ
่ น/นการฟื้นฟู/ซ่อมแซมแนวเขื
#######
อ
่ น ####### ###### ดาเนินการไม่บรรเทาความเดือกองแผน
ดฯ

-๘๘-

ความเสียหายจากนาท่พนั
วม งกันนา แก้ไขความ
หรือ พนังกันนาที่ได้รบ
ั ความเสี
(อบจ.สห.)
ยหาย (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) น้อยกว่า ๑ แห่
ร้อนของประชาชนใน
ง
กองช่าง
เดือดร้อนของประชาชน
จากอุทกภัยบริเวณพืนที่รม
ิ แม่นา
บริเวณที่ได้รบ
ั ผลกระทบ
ที่ได้รบ
ั ความเสียหายในจังหวัด
สิงห์บุรี
๒ ปรับปรุงประตูปิด-เปิด เพื่อป้องกันปัญหานาท่
ปรับ
วมขั
ปรุงงประตูปิด-เปิด ระบายนา###### ร้อยละ ๖๐ ของ
บรรเทาความเดือดระบายนา
ภายในพืนที่
ถ.วิไลจิตต์ อ.เมืองสิงห์บุรี
(อบจ.สห.) ประชาชนในร้อนของประชาชนใน
- ปรับปรุงคันบังคับบานประตูปิด-เปิด
พืนที่ได้รบ
ั การ
บริเวณที่ได้รบ
ั ผลกระทบ
ระบายนา ๕ จุด และอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
ช่วยเหลือ
- ซ่อมแซมบานประตูปิด-เปิด ระบายนา ๕ จุด
- เปลีย
่ นฝาบ่อประตูระบายนา ๕ จุด
๓ ก่อสร้างคันดิน
เพื่อป้องกันนาท่วม หรื
ก่ออสร้างคันดินบริเวณริมแม่นา ###### ร้อยละ ๖๐ ของ
บรรเทาความเดือกองแผน
ดฯ
เป็นสถานที่ออกกาลัเจ้
งกาย
าพระยา ม.๑-๘ ต.นาตาล
(อบจ.สห.) ประชาชนในร้อนของประชาชนใน
กองช่าง
อ.อินทร์บุรี กว้าง ๔ เมตร
พืนที่ได้รบ
ั การ
บริเวณที่ได้รบ
ั ผลกระทบ
ยาว ๕,๐๐๐ เมตร
ช่วยเหลือ

แนวทางการพัฒนา ปลูกจิตสานึกให้เกิดความตระหนักและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในท้องถิน
่ และส่งเสริมกา
ในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
หน่วยง
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
รับผิดช
๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงฌาปนสถาน
เพื่อแก้ไข และลดปัญ
สนัหา
บสนุนการก่อสร้างปรับปรุ
#######
ง
ฌาปณสถานสภาพแวดล้อมโดยรอบ
กองแผน ฯ
(เมรุเผาศพ)

๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงฌาปนสถาน
เพื่อแก้ไข และลดปัญ
สนัหา
บสนุนการป่อสร้างปรับปรุ
#######
ง
(เมรุเผาศพ)
มลพิษทางอากาศ ฌาปณสถานแบบไร้มลพิษ(อบจ.สห.)
บริเวณ
วัดประสาท ต.พระงาม อ.พรหมบุรี
ตามแบบแปลน อบจ.สห. กาหนด

จานวน ๑ แห่น่งาอยูช
่ ุมชนได้รบ
ักองช่
อากาศ
าง
บริสุทธิ์ มีสุขภาพกายและใจ
ที่ดี
-๘๙-

มลพิษทางอากาศ ฌาปณสถานแบบไร้มลพิษ(อบจ.สห.)
บริเวณ
วัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ
อ.ค่ายบางระจัน ตามแบบแปลน
อบจ.สห. กาหนด

-

-

ฌาปณสถานสภาพแวดล้อมโดยรอบ
กองแผน ฯ
จานวน ๑ แห่น่งาอยูช
่ ุมชนได้รบ
ักองช่
อากาศ
าง
บริสุทธิ์ มีสุขภาพกายและใจ
ที่ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

๑ จัดทาแผนที่ภาษี/ฐานข้อมูล
ภาษี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มขี ้อมูลการจัดเก็บ
ภาษีและควบคุมระบบ
การจัดทาภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

๓ ปรับปรุงระบบการจัดหารายได้ เพื่อให้การจัดหารายได้
และการจัดเก็บภาษี
และการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ

ดาเนินการสารวจข้อมูลด้านภาษี
และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
ให้เป็นปัจจุบนั และมีประสิทธิภาพ

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

ผลการปฏิบัตการบริ
ิราชหารงาน และ
การ จาก Core
การพัฒนาเพิ่มขึน้
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
ผ่านการประเมิ
ทาให้
นการจัดเก็บภาษี กองคลัง
ผลการปฏิบัตเกิิรดาชความรวดเร็ว และ
การ จาก Core
มีประสิทธิภาพมีรายได้
team ไม่น้อย
เพิ่มขึน้
กว่าร้อยละ ๖๐
ผ่านการประเมิ
ทาให้
นมรี ายได้สาหรับ กองคลัง
ผลการปฏิบัตการบริ
ิราชหารงานและ
การ จาก Core
การพัฒนาเพิ่มขึน้
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

-๙๐-

๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝัง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
จิตสานึกให้ประชาชนเห็นความ ประสิทธิภาพ
สาคัญของการชาระภาษี/
ค่าธรรมเนียมให้แก่ท้องถิน่

จัดทาข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและ
ข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องตลอดทั้ง
การจัดระบบฐานข้อมูลภาษีของ
อบจ.เพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ปลูกฝังจิตสานึกให้ประชาชนเห็น
ความสาคัญของการชาระภาษี
และค่าธรรมเนียมให้แก่ท้องถิน่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
บาท
บาท
บาท
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
ทาให้
นมรี ายได้สาหรับ กองคลัง

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ี
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี / เพื่อให้ระบบการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมโดยใช้ระบบ
ภาษีมปี ระสิทธิภาพ
เทคโนโลยี

(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการสารวจข้อมูลด้านภาษี
และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
ให้เป็นปัจจุบนั และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
บาท
บาท
บาท
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
ทาให้
นมรี ายได้สาหรับ กองคลัง

ผลการปฏิบัตการบริ
ิราชหารงานและ
การ จาก Core
พัฒนาเพิ่มขึน้
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
๕ การพัฒนาระบบเว็ปไซด์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้
ดาเนินการพัฒนาระบบการเผย
๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
การประสานงาน
น
กองคลัง
(website) และการบริทราบทางอิ
การด้าน นเตอร์แพร่
เน็ต ข่าวสาร โดยระบบฐานข้
(อบจ.สห.)
อมูล
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตระหว่
ิราช-างองค์กรต่างๆ
โทรคมนาคมของหน่วและให้
ยงาน การปฏิบัติงของหน่
าน
วยงาน (Internet)โดยบารุง
การ จาก Core
รวดเร็ว สะดวก และมี
สาเร็จลุล่วง
รักษา หรือ จ่ายเป็นค่าโทรสาร หรือ
team ไม่น้อย
ประสิทธิภาพสามารถ
โทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว วิทยุสอ
ื่ สาร
กว่าร้อยละ ๖๐
ตรวจสอบการทางานได้
ค่าสือ
่ สารผ่านดาวเทียม เทเล็กซ์
อย่างโปร่งใส และรูข
้ ้อมูล
และค่าสือ
่ สารอืน
่ ๆ และให้หมายถึง
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน
้ เกีย
่ วกับการใช้บริการ
ในกิจการงานของ อบจ.สิงห์บุรี
๖ ศูนย์ให้ความช่วยเหลืเพื
อทาง
่อขจัดความไม่รให้
ก
ู้ ฎหมาย
บริการให้คาปรึกษาแนะน
๑๐,๐๐๐
า
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
ประชาชนผู
น
ใ้ ช้บริส
กานั
าร กปลัดฯ
กฎหมายแก่ประชาชนและการให้ความช่เกี
วยเหลื
ย
่ วกับ
อกฎหมายแก่ประชาชน
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตมีิรคาชวามพึงพอใจในการ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
การ จาก Core
ติดต่อขอรับบริการ
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

-๙๑-

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ี
งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
๗ อบรมให้ความรูท
้ างกฎหมาย
บุคลากรในสังกัดมีจัคดวามรู
อบรมผู
้ บ
้ ริหาร สมาชิก๓๐,๐๐๐
สภา
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
บุคนลากรในสังกัดสานักปลัดฯ
เป้าหมาย

ที่เกีย
่ วกับการปฏิบัติงความเข้
าน
าใจเกีย
่ วกัอบจ.
บกฎ- ข้าราชการ ลูกจ้าง(อบจ.สห.)
และ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตมีิรคาชวามรูค
้ วามเข้าใจ
แก่บุคลากร อบจ. หมายที่ใช้ในการปฏิ
พนับกัตงานจ้
ิงาน างขององค์การบริหาร
การ จาก Core
เกีย
่ วกับกฏหมายที่ใช้
สามารถนาความรูท
้ ส่ี่ไวด้
นจังหวัด
team ไม่น้อย
ในการปฏิบัติงาน
รับไปปรับใช้กบ
ั การ
กว่าร้อยละ ๖๐
มากขึน
้
ปฏิบัติงานได้
-๙๒-

๘ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
-จัดทาการเผยแพร่
-มีสื่อประชาสัมพันธ์การบริ
การ
้ใช้สานักปลัดฯ
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ผ่านการประเมิ-ประชาชนผู
น
ราชการ อบจ.สิงห์บประชาสั
รุ ี
มพันธ์การ-ให้บริการประชาชนตาม
พ.ร.บ.ข้อ(อบจ.สห.)
มูล
การมีความพึง
(อบจ.สห.)
(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตบริ
ิราชบริการให้แก่ประชาชน
ข่าวสารฯ
พอใจในการเข้ารับบริการ
การ จาก Core
-ให้บริการประชาชน
team ไม่น้อย-ประชาชนสนใจเข้า
ที่มาขอรับบริการ
มาใช้บริการมากขึ้น
กว่าร้อยละ ๖๐
๙ ค่าชดเชยงานก่อสร้างเพื่อชดเชยค่างานก่
จ่าอยเป็
สร้านงค่าชดเชยค่างานก่
#######
อสร้าง
####### ####### ผ่านการประเมิ
ผู้รนับจ้างได้รับค่าชดเชย
กองคลัง
ให้แก่ผรู้ บ
ั จ้าง
ให้แก่ผรู้ บ
ั จ้างตามระเบียบ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตค่ิราาชงานก่อสร้างตาม
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การ จาก Core
ระเบียบกระทรวง
team ไม่น้อย
มหาดไทยกาหนด
กว่าร้อยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ี

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
# ประชาสัมพันธ์การดาเนิ
เพืน่องาน
เผยแพร่ประชาสั
ดาเนิ
มพันนการประชาสั
ธ์
มพันธ์เ#######
ผยแพร่
####### ####### ผ่านการประเมิ
ประชาชนได้
น
รบ
ั ทราบ
สานักปลัดฯ
เป้าหมาย

ของ อบจ.

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-๙๓-

การดาเนินกิจการของ
ข้อมูลข่าวสารและการดาเนิ
(อบจ.สห.)
นกิจการ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตถึิรงาชข้อมูลข่าวสารและ
อบจ. และส่วนราชการ
ของ อบจ. ให้ประชาชนได้รบ
ั ทราบ
การ จาก Core
ผลงานของ อบจ. และ
จังหวัดสิงห์บุรี ให้ป
เช่ระชาชน
น การจัดพิมพ์แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์
team ไม่น้อย
ส่วนราชการประจา
ทราบ
การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจ้าง
กว่าร้อยละ ๖๐
จังหวัดสิงห์บุรี
หนังสือพิมพ์ทอ
้ งถิน
่ เผยแพร่ผลงาน
ฯลฯ ในท้องถิน
่
# จัดทาสือ
่ ประชาสัมพันเพื
ธ์ข่อ้อเผยแพร่
มูล
ประชาสั
จัดมทพัา/ก่
นธ์อสร้างสือ
่ ประชาสั#######
มพันธ์
####### ####### ผ่านการประเมิ
ประชาชนได้
น
รบ
ั ทราบ
กองช่าง
จังหวัดสิงห์บุรี
การดาเนินกิจการของ
ข้อมูลสาคัญของจังหวัดสิ(อบจ.สห.)
งห์บุรี
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตถึิรงาชข้อมูลข่าวสารและ
อบจ. และส่วนราชการ
เช่น ป้ายอักษรไฟวิ่งนอกอาคาร/
การ จาก Core
ผลงานของ อบจ. และ
จังหวัดสิงห์บุรี ให้ป
จอภาพ
ระชาชน
LED และอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง
team ไม่น้อย
ส่วนราชการประจา
ทราบ
แสดงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ตาม
กว่าร้อยละ ๖๐
จังหวัดสิงห์บุรี
แบบแปลนอบจ.สห. กาหนด

๒๕๕๙
บาท
๒,๕๐๐,๐๐๐

๒ ค่าใช้จา่ ยในการเลือเพื
กตั่อ้งดาเนินการเลืเพื
อกตั
่อเป็
้ง นค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการ
สมาชิกสภา อบจ.สห.
ให้มีประสิทธิภาพเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สห.
เช่น บัตรเลือกตั้งแบบพิมพ์ต่างๆ

๒,๕๐๐,๐๐๐

โครงการ

๓ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้
ซ่อมสมาชิกสภา อบจ.และ

วัตถุประสงค์

จ่ายการรณรงค์
การเลือกตัง้
เพื่อดาเนินการเลืค่อาใช้
กตั
้ง
ให้มีประสิทธิภาพซ่อมฯ ค่าจัดซือ้ บัตรเลือกตัง้ ค่า

นายก อบจ.

หน่วยงานที่
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
บาท
กอง
ผ่านการประเมิ
น าเนินการเลื
การด
อกตั้ง
กิจการ

ผลการปฏิบัตสิราเร็
าช-จตามวัตถุประสงค์
การ จาก Core
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

(อบจ.สห.)

-

กอง
ผ่านการประเมิ
น าเนินการเลื
การด
อกตั้ง
กิจการ

ผลการปฏิบัตสิราเร็
าช-จตามวัตถุประสงค์

(อบจ.สห.)

การ จาก Core
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
การด
นาเนินการเลือกตัง้ กองกิจการสภาฯ

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

ผลการปฏิบัตสาเร็
ิราชจตามวัตถุประสงค์

วัสดุ ค่าแบบพิมพ์ตา่ งๆ ค่าอาหาร

การ จาก Core

เครื่องดืม่ สาหรับเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ิ

team ไม่น้อย

งานเกีย่ วกับการเลือกตัง้ และอื่นๆ

กว่าร้อยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

-๙๔-

๒๕๕๘
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
๑ ค่าใช้จา่ ยในการเลือเพื
กตั่อ้งดาเนินการเลืสนั
อกตั
บสนุ
้ง นงบประมาณให้ส่วน นายก อบจ.สห.
ให้มีประสิทธิภาพราชการ หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งนายก อบจ.สห.
รวมทั้งค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

๔ ฝึกอบรมสัมมนาร่วมกับองค์ เสริมสร้างความสามัคคี คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และ
กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น

๒๕๕๘
บาท
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙
บาท
๒,๐๐๐,๐๐๐

(อบจ.สห.)

(อบจ.สห.)

หน่วยงานที่
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
บาท
๒,๐๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
บุคลากรได้
น
รับความรู้ สานักปลัด ฯ
(อบจ.สห.)

ผลการปฏิบัตและน
ิราชาความรู้มา

และความเข้าใจอันดี

พนักงาน ได้มีความรู้ สามารถ

ระหว่างท้องถิน่

เพิ่มเติม เกิดความสามัคคีและ

การ จาก Core
ประยุกต์ใช้ในการ

ความเข้าใจอันดีในการปฏิบตั งิ าน

team ไม่น้อทยางานได้อย่างมี

ระหว่างท้องถิน่

กว่าร้อยละ ๖๐
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

ท้องถิน
่ ในพื้นที่และส่วและของหน่
นราชการ วยงานท้
งานท้
องถิอน
่ งถิน
่ อืน
่ ๆ และหรือจัดส่ง
อืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง
อืน
่ ๆ
บุคลากรของ อบจ.ไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรของ
กระทรวงทบวง กรม และสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ โดยเป็นค่าใช้จา่ ย
ค่าอาหารสาหรับการจัดอบรมสัมมนา
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พก
ั
ค่าวิทยากรค่าลงทะเบียน ค่าจัด
สถานที่ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง

การ จาก Core
ปฏิบัติงาน ทาให้การ
team ไม่น้อย
บริหารงานมีประสิทธิภาพ
กว่าร้อยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-๙๕-

๕ อบรมสัมมนา/ทัศนศึกเพื
ษาดู
่อพังฒ
านนาและส่งเสริ
จัดอบรมสั
ม
มมนาและทัศนศึ
#######
กษา
####### ####### ผ่านการประเมิ
บุคนลากรมีความรูทุ
้ และ
กส่วนราชการ
บุคลากรของ อบจ. หน่
ความรู
วยงาน
ใ้ ห้แก่บุคลากร
ดูงานบุ
อบจ.
คลากรของ อบจ.และหน่
(อบจ.สห.)
วย (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตประสบการณ์
ิราชในการ
ในสังกัด อบจ.

หน่วยงานที่
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
๖ รายจ่ายเกีย
่ วกับการรับ
เพื
รอง
่อรับรองคณะบุคเพื
ลากร
่อเป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับ๔๐๐,๐๐๐
รับรอง
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
ทาให้
น การบริหารงาน
สานักปลัดฯ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

และพิธีการ

(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตเกิ
ิราชดความคล่องตักองกิ
ว จการสภาฯ
การ จาก Core
การต้อนรับมีประสิทธิภาพ
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

####### ผ่านการประเมิ
บุคนลากรมีขวัญ ทุกส่วนราชการ
(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตกิราลั
าชงใจในการทางาน
ในสังกัด อบจ.
การ จาก Core
ทาให้งานมีประสิทธิภาพ
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
-๙๖-

ของท้องถิน
่ อืน
่ ที่มคณะบุ
าทัศน-คคลหรือบุคลากรของส่
(อบจ.สห.)
วน
(อบจ.สห.)
ศึกษาดูงานหรือเยีราชการอื
ย
่ มชม น
่ หรือหน่วยงานท้องถิน
่ อืน
่
กิจการของ อบจ. ที่มาเยีย
่ มชมกิจการของ อบจ. ตลอดทั้ง
การประชุมสภา และประชุมคณะบุคคล
ที่เกีย
่ วข้องต่าง ๆ
๗ ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน
เพื่อตอบแทนในการปฏิ
ค่าใช้บ
จัต
า่ ยประเภทต่
ิางๆ เช่#######
น
#######
บุคลากร อบจ.
งานสาหรับบุคลากร
เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่(อบจ.สห.)
าจ้าง
(อบจ.สห.)
ชัว่ คราว ค่าปรับปรุงเงินเดือน ค่า
ปรับปรุงค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน
เงินเพิ่มประจาตาแหน่งเงินเพิ่มพิเศษ
และเงินอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง
๘ เงินตอบแทนบุคลากรเพื่อสร้างขวัญและค่าใช้จา่ ยตอบแทนบุคลากรตาม
####### #######
กาลังใจแก่บุคลากร
สิทธิประเภทต่างๆ เช่นค่า(อบจ.สห.)
เบีย
้
(อบจ.สห.)
ประชุม ค่าอาหารทาการนอก
เวลา ค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ

####### ผ่านการประเมิ
บุคนลากรมีขวัญและ
ทุกส่วนราชการ
(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตกิราลั
าชงใจในการบริในสั
หารงกัด อบจ.
การ จาก Core
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
งานมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บาท
บาท
บาท
๙ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้การบริหารงานเกิ
ค่าใช้จดา่ ยในการจ้างเหมาแรงงาน
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
การปฏิ
น บัติงานเกิด
ทก
ุ ส่วนราชการ
ความคล่องตัว

-๙๗-

ให้กระทาการอย่างใดอย่า(อบจ.สห.)
งหนึง่ ซึ่ง (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตความคล่
ิราช- องตัวรวดเร็
ในสัวงกัด อบจ.
มิได้เป็นการประกอบดัดแปลง
การ จาก Core
และมีประสิทธิภาพ
ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือ สิง่ ก่อสร้าง
team ไม่น้อย
ซึ่งมิได้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
กว่าร้อยละ ๖๐
ผูร้ บ
ั จ้าง เช่น จ้างเหมาสูบสิง่ ปฏิกล
ู
จ้างเหมากาจัดปลวก จ้างเหมา
ซักผ้าม่าน ค่าล้างอัดขยายภาพ
ค่าลงโฆษณาค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน
พิมพ์เขียวและอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง
# ค่าธรรมเนียม
เพื่อเป็นค่าธรรมเนีค่ยามธรรมเนียม ค่าธรรมเนีย๒๐๐,๐๐๐
มศาล
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
การบริ
น หารงานเกิสดานักปลัดฯ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี(อบจ.สห.)
ค่าชดใช้ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตความคล่
ิราช- องตัวและมี
กองคลัง
ค่าเสียหาย กรณีละเมิด และ
การ จาก Core
ประสิทธิภาพ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข้อง
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
# ค่าใช้จา่ ยเกีย
่ วกับสวัสเพื
ดิก
่อาร
เป็นขวัญและกค่าลั
าใช้
งใจ
จา่ ยเกีย
่ วกับสวัสดิก๓๕๐,๐๐๐
ารประเภท ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
บุคนลากรมีขวัญกาลั
กองคลั
งใจ ง
ข้าราชการและพนักงานจ้
ให้แาก่งข้าราชการและพนั
ต่างๆ กเช่- น ค่าเล่าเรียนบุต(อบจ.สห.)
ร
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตในการท
ิราช- างาน ทาให้งาน
อบจ.
งานจ้างของ อบจ.ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ
การ จาก Core
มีประสิทธิภาพ
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที
ประเมิ
่ นความพึงพอใจของผู
๘๐,๐๐๐
ร้ บ
ั
๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
ปรันบปรุงการบริการ
สานักปลัดฯ
ปรึกษา ซึ่งเป็นหน่บริ
วยการประกอบการประเมิน
(อบจ.สห.)
กาหนด
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตทีิร่ไาชด้ประเมินให้เกิด
ราชการสถานศึกษาหรื
ประโยชน์
อ ตอบแทนอืน
่ เป็นกรณีพเิ ศษ
การ จาก Core
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะวิจย
ั สารวจความ
team ไม่น้อย
พึงพอใจของประชาชน
กว่าร้อยละ ๖๐
ผูร้ บ
ั บริการ
# รายจ่ายงบกลาง
เพื่อให้การปฏิบัติรเป็
าชการ
นเงินรายจ่ายตามข้อผูก#######
พัน หรือ ####### ####### ผ่านการประเมิ
การปฏิ
น บัติราชการเป็
สานัน
กปลัดฯ
(รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เป็) นไปตามระเบียบกฎต้องตัง้ จ่ายไว้ตามที่ระเบีย(อบจ.สห.)
บ กฎ(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตไปตามระเบี
ิราชยบกฎกองคลัง
หมายและมีประสิทหมายก
ธิภาพ าหนด เช่น เงินสมทบ
การ จาก Core
หมายและมีประสิทธิภาพ
กองทุนประกันสังคม เงินค่าชดใช้
team ไม่น้อย
ความเสียหายกรณีละเมิด ทุนการ
กว่าร้อยละ ๖๐
ศึกษาส่งคืนเงินกองทุนทดแทน
ผูป
้ ระสบภัย ฯลฯ เป็นต้น
# งานบริหารงานบุคลากรสนาม
เพื่อตอบแทนในการปฏิ
ค่าใช้จบ่าัตยประเภทต่
ิ
างๆ เช่น๗๐๐,๐๐๐
เงินเดือน ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
บุคนลากรมีขวัญกาลั
สานั
งใจ
กปลัดฯ
กีฬา ตาแหน่งครูอาสาพั
งานส
ฒนา
าหรับบุคลากรสนาม
ค่าใช้จา่ ยชัว่ คราว ค่าปรั(เงิ
บปรุ
นงอุเงิ
ดหนุ
น- น)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)ผลการปฏิบัตในการท
ิราช- างาน ทาให้งาน
การกีฬา
กีฬา
เดือน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มประจา
การ จาก Core
มีประสิทธิภาพ
ตาแหน่งเพิ่มพิเศษ และเงินอืน
่ ๆ
team ไม่น้อย
ที่เกีย
่ วข้อง
กว่าร้อยละ ๖๐
# ค่าจ้างที่ปรึกษา

-๙๘-

แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
# การอบรมสัมมนาของครู
เพือ
่ าสา
พัฒนาและส่งเสริ
เพื่อมให้พนักงานตาแหน่งครู
๑๒,๐๐๐
อาสา
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
บุคนลากรได้รบ
ั ความรู
สานั้ กปลัดฯ
เป้าหมาย

พัฒนาการกีฬา

-๙๙-

ความรูใ้ ห้บุคลากรด้
พัาฒนนาการกีฬา ได้เข้ารับ
(เงิ
การฝึ
นอุดกหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)ผลการปฏิบัตและน
ิราช-าความรูม
้ า
การกีฬา
อบรมในด้านการกีฬาฯ
การ จาก Core
พัฒนาด้านกีฬาจังหวัด
team ไม่น้อย
สิงห์บุรี
กว่าร้อยละ ๖๐
# ค่าใช้จา่ ยคณะกรรมการ
เพื่อตอบแทน และสร้
จ่ายเป็
าง นค่าใช้จา่ ยในการเดิ๔๐,๐๐๐
นทาง
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
คณะกรรมการภาค
น
กองแผนฯ
ผูแ
้ ทนภาคประชาชนทีขวั
่เกีญ
ย
่ ก
ว าลังใจต่อการด
ไปราชการของคณะกรรมการภาค
าเนิน
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตประชาชนที
ิราช่เกีย
่ วข้อง
ข้องกับการจัดทาแผนพั
งานของคณะกรรมการ
ฒนา
ประชาชนที่เกีย
่ วข้องกับการจัดทา
การ จาก Core
กับการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิน
่
ภาคผูแ
้ ทนประชาชนใน
แผนพัฒนาท้องถิน
่ ตามหนังสือ
team ไม่น้อย
ทอ
้ งถิน
่ มีขวัญกาลังใจ
การพัฒนาท้องถิน
่ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
กว่าร้อยละ ๖๐
ในการดาเนินงาน
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๒๔
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ องค์กรเอกชน
ในด้านการพัฒนาท้องถิน
่
งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
๑ การจัดทาแผนพัฒนาเพื
อบจ.
่อรับทราบปัญหาความ
จัดทาแผนพัฒนา อบจ. และสนั
๕๐,๐๐๐
บ
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
สามารถแก้
น
ไขปัญกองแผนฯ
หา
เป้าหมาย

-๑๐๐-

และการส่งเสริมสนับสนุ
ต้อนงการของประชาชนและ
สนุนการจัดทาแผนชุมชน(อบจ.สห.)
และอืน
่ ๆ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตและสนองตอบต่
ิราชอความ
การจัดทาแผนชุมชน ประสานงานกับหน่เพื
วยงาน
่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
การ จาก Core
ต้องการของประชาชน
ท้องถิน
่ ในพื้นที่ ตามนโนบายกระทรวงมหาดไทย
team ไม่น้อย
ได้อย่างรวดเร็วและตรง
กว่าร้อยละ ๖๐
ตามความต้องการของ
ประชาชน
๒ อุดหนุนสมาคม อบจ.เพื
แห่
่องให้ อบจ. ได้มอุ
ีสด
่วนร่
หนุวนมให้กบ
ั สมาคม อบจ.
๑๗๑,๐๐๐
แห่ง
๑๗๑,๐๐๐ ๑๗๑,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
องค์
น กรปกครองส่กองแผนฯ
วน
ประเทศไทย
ในการพัฒนาองค์กประเทศไทยตามมติ
ร
ของสมาคมฯ
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตท้ิรอาชงถิน
่ สามารถดาเนิน
ปกครองส่วนท้องถิตามหนั
น
่
งสือสมาคมฯ ที่
การ จาก Core
การพัฒนาท้องถิน
่ ได้
ส.สจ.ท.ว ๑๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่
team ไม่น้อย
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
กว่าร้อยละ ๖๐
และเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
๑ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ปรับเพื
ภูม่อิทพัศ
ัฒ
น์ นาสิง
่ แวดล้
ดาเนิ
อมทีน่ดการปรั
ี
บปรุง/ซ่อมแซม/
####### ####### ####### ผ่านการประเมิ
หน่นวยงานมีความกองช่าง
เป้าหมาย

ภูมิทศ
ั น์สานักงาน/ศูนในการท
ย์เครือ
่ งางาน
จักรกล/บ้านพักข้าราชการ/

ปรับภูมิทศ
ั น์สานักงาน/ศูน(อบจ.สห.)
ย์เครือ
่ ง
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตปลอดภั
ิราช- ยสะดวกแก่
กองแผนฯ
ผู้
จักรกล/บ้านพัก/อาคารสถานที่
การ จาก Core
มาติดต่อและมีสภาพ

-

team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
แวดล้อมที่ดี
####### ผ่านการประเมิ
ทาให้
น การปฏิบัติงทุาน
กส่วนราชการ
(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตเกิ
ิราชดความสะดวกในสังกัด อบจ.
การ จาก Core
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
-๑๐๑-

อาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สิน
ที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สห.
ของ อบจ.
๒ จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิ
เพื่อจัด
บซื
ัติ ้อวัสดุต่างจัด
ๆ ซืมาใช้
้อ/จัดหาวัสดุสานักงาน/วั
#######
สดุ
#######
งาน
ในการปฏิบัติราชการ
งานบ้านงานครัว/วัสดุคอมพิ
(อบจ.สห.)
วเตอร์/ (อบจ.สห.)
ประจาวัน
วัสดุเครือ
่ งเขียน/แบบพิมพ์ต่างๆ/
วัสดุไฟฟ้า/วัสดุประชาสัมพันธ์/วัสดุ
งานช่าง/วัสดุกอ
่ สร้าง/วัสดุประปา/
วัสดุดับเพลิง และวัสดุอน
ื่ ๆที่จาเป็น
๓ จัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จัใดช้ซืใน
้อครุภัณฑ์สานักงาน/ครุ
#######
ภัณฑ์
#######
การปฏิบัติงานประจ
สาารวจ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
(อบจ.สห.)
ว/
(อบจ.สห.)
สานักงานของ อบจ.
ครุภัณฑ์เกษตร และครุภัณฑ์อน
ื่ ๆ
เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการตาม
ความจาเป็น และเหมาะสม
๔ ค่าใช้จา่ ยสาธารณูปโภค
เพื่อบริหารงานในกิค่จาการ
ใช้จา่ ยในด้านสาธารณู#######
ปโภค
#######
ของ อบจ.
ต่าง ๆ ในสานักงาน อบจ.(อบจ.สห.)
เป็นค่า
(อบจ.สห.)
ไปรณีย์/ค่าโทรศัพท์/ค่าน้าประปา/
ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าสาธารณูปโภคอืน
่ ๆ

####### ผ่านการประเมิ
ทาให้
น การปฏิบัติงทุาน
กส่วนราชการ
(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตเกิ
ิราชดความสะดวกในสังกัด อบจ.
การ จาก Core
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
####### ผ่านการประเมิ
การปฎิ
น บัติงานมี สานักปลัดฯ
(อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตความคล่
ิราช- องตัวและมี
กองคลัง
การ จาก Core
ประสิทธิภาพ
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
๕ จัดหาวัสดุน้ามันเชือ
้ เพลิ
เพื่องบริ
และ
หารงานในกิค่จาการ
ใช้จา่ ยในการจัดซื้อน้ามั
#######
นเชือ
้ ####### ####### ผ่านการประเมิ
การปฎิ
น บัติงานมี สานักปลัดฯ
เป้าหมาย

หล่อลืน
่ สาหรับปฏิบัตของ
ิราชการ
อบจ.
และการพัฒนาท้องถิน
่

เพลิง และหล่อลืน
่ ใช้กบ
ั เครื
(อบจ.สห.)
อ
่ ง
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตความคล่
ิราช- องตัวและมี
กองช่าง
จักรกลยานพาหนะ เครือ
่ งตัดหญ้า
การ จาก Core
ประสิทธิภาพ
และอืน
่ ๆที่เกีย
่ วข้อง
team ไม่น้อย

-๑๐

กว่าร้อยละ ๖๐

-๑๐๒-

๖ จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาประชา
เพื่อเผยแพร่ความรูดด
้ าเนิ
้านนการจัดซื้อหรือจัดหาครุ
๑๐๐,๐๐๐
ภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผ่านการประเมิ
ทาให้
น สามารถรูข
้ ส
่าวสาร
านักปลัดฯ
สัมพันธ์
ข่าวสาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์ (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตได้
ิราชรวดเร็ว และสามารถ
กองกิจการสภาฯ
การ จาก Core
ตรวจสอบได้ทน
ั ท่วงที
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
๗ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เพื่อใช้ในการปฏิบด
ัตาเนิ
ิงานนการจัดซื้อครุภัณฑ์#######
ยาน
####### ####### ผ่านการประเมิ
ทาให้
น การปฏิบัติเกองช่
กิด าง
ขนส่ง เครือ
่ งทุ่นแรง และเครื
ภารกิจของ
อ
่ ง อบจ. พาหนะเครือ
่ งทุ่นแรงเครือ
่ (อบจ.สห.)
งจักรกล (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตความคล่
ิราช- องตัวและมี
จักรกล
และอืน
่ ๆ ซึ่งใช้ในกิจการของ อบจ.
การ จาก Core
ประสิทธิภาพบรรลุ
team ไม่น้อย
ตามวัตถุประสงค์
กว่าร้อยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐ ตัวชี้วัด (KPI)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
บาท
บาท
บาท
๘ ค่าซ่อมบารุงรักษาครุภ
เพืัณ่อฑ์
ให้
/ เกิดความสะดวก
ซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์ส#######
านักงาน/ ####### ####### ผ่านการประเมิ
ทาให้
น การปฏิบัติงทุานมี
กส่วนราชการ
เป้าหมาย

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/เครื
ในการปฎิ
อ
่ ง บัติงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และเครื
(อบจ.สห.)
อ
่ ง
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตความสะดวกและมี
ิราชในสังกัด อบจ.
จักรกล
จักรกล และอืน
่ ๆ ซึ่งใช้ในกิจการ
การ จาก Core
ประสิทธิภาพไม่เป็น
ของ อบจ.
team ไม่น้อย
อป
ุ สรรคต่อการปฏิบัติงาน
กว่าร้อยละ ๖๐
-๑๐๓-

-๑๐๓-

๙ จ้างเอกชนรักษาความเพื่อรักษาความปลอดภั
ดาเนิย
นการจ้างเอกชนรักษาความ
####### ####### ####### ผ่านการประเมิ
มีรนะบบการรักษาความ
สานักปลัด

ปลอดภัยอาคารสถานที
สถานที
่
่ราชการของ
ปลอดภั
อบจ. ยสถานที่ของสานั(อบจ.สห.)
กงาน
(อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตปลอดภั
ิราช- ยที่ดี และมี
อบจ.
การ จาก Core
ประสิทธิภาพ
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
## จ้างเอกชนดูแลรักษาเพื่อรักษาความสะอาด
ดาเนินการจ้างเอกชนรักษาความ
####### ####### ####### ผ่านการประเมิ
สานั
น กงานมีความสานักปลัด ฯ
ความสะอาด
สานักงาน อบจ. และ
สะอาดสานักงาน อบจ. (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) (อบจ.สห.) ผลการปฏิบัตสะอาด
ิราช- เรียบร้อยและ
สวนหย่อมหน้า อบจ.
การ จาก Core
สวยงาม
team ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ตามกรอบการประสานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ ๑/๒๕๕๗
หน่วยงาน
งบประมาณ
ลาดับที่
ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม
ที่
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
รวม
รับผิดชอบ
๑
๒
๓

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-๑๐๔-

๔
๕

ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านหัววน ม.๕ (วิหารหลวงพ่อดา) ต.พระงาม
- อ.พรหมบุร-ี
####### ๓,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ก่อสร้งซุม
้ เฉลิมพระเกียรติ ม.๑๓ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
๑,๙๐๐,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ก่อสร่งสะพาน คสล. ม.๙ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี (เชื่อมหนองโสน
########ม.๙ ต.ท่-างาม
๒,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
กับหนองโสน ม.๑ ต.ชีน้าร้าย)
ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสนิท อิ่มแก้ว########
ม.๖ ต.ทับยา อ.อิ-นทร์บุรี
๑,๗๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพัก########
ทัน-ไร่เจ๊ก ม.๒,๗,๙
๙,๙๙๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ต.พักทัน อ.บางระจัน
ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย สห ๔๐๐๘ ม.๕ ต.สระแจง๒,๐๐๐,๐๐๐
อ.บางระจัน
๒,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน (คลอง ๘ ########
ซ้าย) ซ.ร่วมใจ ม.๒๒,๔๐๓,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี
ก่อสร้างถนน คสล. คันคลองชลประทาน จาก ม.๓ ไป ม.๔
########
ต.บ้านหม้อ อ.พรหมฯ
๑,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าน้อยหน้าวัดเสมาทอง ม.๔ ต.พิ
๓,๐๐๐,๐๐๐
กุลทอง ติดต่อกับ- ม.๗
๓,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓-๔ (สายหลังโรงสี ม.๓ หลังบ้า########
นผู้ใหญ่ประกิตร สอนจั
- นทร์
๑,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ม.๔ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔,๕,๖ ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี ########
๖,๙๕๖,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ขยายถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า ม.๒ ต.บางมัญ########
อ.เมืองสิงห์บุรี ๔,๑๔๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ (ถ.ซอยโรงธูปเชื่อมต่อกับ ต.ต้########
นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บ
- ุร)ี
๔,๙๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

๘,๓๖๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๓,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๖,๒๓๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๔,๐๓๘,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๕,๒๒๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๒,๓๓๒,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๓,๐๙๘,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๒,๘๘๗,๘๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๘,๐๓๙,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๓,๖๐๐,๐๐๐
๔,๔๐๐,๐๐๐
๔,๔๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐

รวม

อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-๑๐๕-

๑๔ ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทานมหาราชฝั่งตะวันออก
- จากเขตติ-ดต่อ #######
ต.บางมัญถึงบางบ้านไร่ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี
๑๕ ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายม่วงหมู-่ บางตาย่อง สห ถ ๓๓๐๐๑
- (รพช.๓๐๓๒เดิ
- ม) ########
ม.๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี
๑๖ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สาย สห ๒๐๐๖ บ้านพระนอนจั
- กรสีห-์ บ้านวิ
- หาร ########
ขาว ม.๒-๗ (ช่วงที่ ๑ ม.๒-๓) ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี
๑๗ ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองธรรมชาติ ม.๘ จุดเริ่มต้นบริ
########
เวณประปา ม.๘ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จุดสิ้นสุดบริเวณถนน คสล. เดิม
๑๘ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
#########
๑๙ ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน ๓ ขวา ๙ ขวา
- (ตอน๒) ม.๗
########
ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี
๒๐ เสริมถนนพร้อมซ่อมแซมถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๕-๖
ต.ประศุ-ก
########
อ.อินทร์บุรี
๒๑ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓-๕ ริมคลองส่งน้าชลประทาน ๒########
ซ้าย ๑ ขวา ต.บ้า-นจ่า
อ.บางระจัน
๒๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๘-๑๑
- ต.เชิ#########
งกลัด
อ.บางระจัน
๒๓ ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่าง ม.๒ และ ม.๘ ต.สิงห์ อ.บางระจั
๓,๖๐๐,๐๐๐
น
๒๔ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน (ริมคลองชลประทาน๑ซ้
าย๑ขวา)
########
๒๕ ก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้าน ม.๔,๕,๖ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุ
๔,๔๐๐,๐๐๐
รี
๒๖ ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านพลู ม.๓ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี ########
๒๗ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางเข้าวัดจาปาทอง จากถนนใหญ่ถึง- วัดจาปาทอง
๒,๕๐๐,๐๐๐
ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

๔๕ ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๔ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บ########
ุ รี

-

-

๑,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๑,๘๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๒,๗๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐
๑,๗๕๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี
๑,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี
๒,๐๐๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บุรี

๑,๘๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๓,๒๙๓,๐๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐
๑,๙๒๐,๐๐๐
๑๔,๒๒๔,๐๐๐

-๑๐๖-

๒๘ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๘ ต่อจากจุดเดิม (สายบ้านนายสุน########
ทร แย้มจารัส-บึงห้- วง
ขนาน เขตติดต่อ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน และ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน
๒๙ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ (สายหน้าบ้านนางวาสนา ธูปบู########
ชากร-ประตูน้า) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
๓๐ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๘ ต.โพทะเล
- อ.ค่๒,๗๐๐,๐๐๐
ายบางระจัน
๓๑ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑-๕ (สายทางเข้าเส้นบ่อทราย) ต.โพทะเล
อ.ค่ายบางระจั
น########
๓๒ ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๗ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี
########
๓๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางโฉมศรี ม.๑ ต.ชีน้าร้าย -ถึง ม.๙ ต.ท่า-งาม ########
อ.อินทร์บุรี
๓๔ ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๘ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี แทนสะพานไม้
######## เก่า ๓๕ กาจัดผักตบชวาในแม่น้าน้อย ในเขต อ.ท่าช้าง ๓ ตาบล๕๐๐,๐๐๐
(ต.ถอนสมอ๕๐๐,๐๐๐
,
########
ต.โพประจักษ์ และ ต.วิหารขาว) ระยะทางประมาณ ๑๒.๕๐ กม.
๓๖ ปรับปรุงประตูปิด-เปิดระบายน้า ถ.วิไลจิตต์ อ.เมืองสิงห์บุรี ########
๓๗ ก่อสร้างคันดินกั้นน้าบริเวณแม่น้าเจ้าพระยา ม.๑-๘ ต.น้าตาล- อ.อินทร์บุรี ########
๓๘ ก่อสร้างศูนย์โอทอป ม.๑ ข้างปั๊มหวส์เชาวลิต ต.บางมัญ
########
อ.เมืองสิงห์บุรี ๓๙ ก่อสร้างถนนดิน ม.๒ ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี
########
๔๐ ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้าพร้อมทางเท้าถนนธรรมโชติ
########
อ.เมืองสิงห์บุรี ๔๑ ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๕ (ทางไปหนองสาหร่าย) ต.บางกระบื
- อ อ.เมื
๑,๙๒๐,๐๐๐
องสิงห์บุรี
๔๒ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายม่วงหมู-่ บางตาย่อง รพช.########
๓๐๓๒ เลียบแม่น-้า
ลพบุรี ม.๒-๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี
๔๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๒ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุร########
ี
๔๔ ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๓ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี
๑,๙๒๐,๐๐๐
-

อบจ.สิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

๑,๙๒๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑,๙๒๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

๖๐ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอารมณ์ ขาวพันธ์ ถึงสายเอเซี
๑,๐๐๐,๐๐๐
ย ม.๓ ต.โพกรวม
อ.เมืองสิงห์บุรี

-

๑,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑๒,๐๘๘,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๖๓๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๙๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๖,๘๕๕,๖๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๗,๕๙๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-๑๐๗-

๔๖ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ (หน้าบ้านนางเลียง เชื่อมต่อ ม.๓
########
ซ.ผู้ใหญ่บ้าน) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี
๔๗ ปรับปรุงผวจราจรลาดยางสายม่วงหมู-่ บางตาย่อง รพช.๓๐๓๒
########
เลียบแม่น้าลพบุรี ม.๒-๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี
๔๘ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.๔-๕ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี ๖๓๐,๐๐๐
๔๙ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.๓ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี
๙๐๐,๐๐๐
๕๐ ก่อสร้างถนน คสล. คันคลอง ชป.๘ ฝั่งขวา จากถนนสายเอเซี
- ย ม.๓ ถึงประตู
- น้า ########
ม.๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี
๕๑ ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองทิ้งน้า(หลังโคก) จาก ต.บางมั
########
ญ ถึง ต.โพกรวม
อ.เมืองสิงห์บุรี ติดต่อ ต.น้าตาล อ.อินทร์บุรี
๕๒ ก่อสร้างถนน คสล. สาย L๖ ม.๓ และ ม.๖ ต.โพกรวม อ.เมื
########
องสิงห์บุรี
๕๓ ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง L๕ จากเขตติดต่อ ########
ม.๑๐ ต.น้าตาล อ.อิ
- นทร์บุรี
ถึง ม.๓ และ ๕ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี
๕๔ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. ริมแม่น้าเจ้าพระยา ต.โพกรวม
########
อ.เมืองสิงห์บุร-ี
๕๕ ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองลาน ถึงคลองทิ้งน้า ม.๓ ########
ต.โพกรวม อ.เมืองสิ
- งห์บุรี
๕๖ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทิ้งน้าโรงงานกระดาษ ถนนบ้
########
านไร่กล้วย ต.โพกรวม
ถึงเขตติดต่อ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี
๕๗ ก่อสร้างถนน คสล. แยกเข้าดรงงานกระดาษ ถึงบ้านนายแก้
########
ว เพ็งบุญ ม.๖ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี
๕๘ ก่อสร้างถนน คสล. ออกทุ่งนา ซอยหมู่ใหญ่ ๓ เส้น ม.๑########
ต.โพกรวม อ.เมือ-งสิงห์บุรี
๕๙ ก่อสร้างถนน คสล. จากฝายน้าล้นถึงคลองทิ้งน้า ม.๖ ต.โพกรวม
๑,๐๐๐,๐๐๐อ.เมืองสิ-งห์บุรี
-

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๔,๑๖๒,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑,๙๕๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๒,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๒,๘๑๑,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๓,๗๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

๑,๖๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๗,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑,๙๐๐,๐๐๐
๒,๒๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๗๘,๐๐๐

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

๓,๐๒๓,๐๐๐
๑,๔๓๔,๐๐๐
๒,๖๕๒,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

-๑๐๘-

๖๑ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบารุง อินทศรี ถึงถนนทางเข้
๑,๖๐๐,๐๐๐
าวัดโคกพระ -ม.๔
ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี
๖๒ ก่อสร้างถนนลาดยางจากสายโคกจิกถึงวัดโคกพระ ม.๔########
ต.โพกรวม อ.เมือ-งสิงห์บุรี
๖๓ วางท่อระบายน้า ตั้งแต่หวั บ้านถึงท้ายบ้านริมแม่น้าเจ้าพระยา
๑,๐๐๐,๐๐๐
ม.๗ ต.โพกรวม
อ.เมืองสิงห์บุรี
๖๔ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างคลองมหาราช/พื้นที่ ต.โพกรวม อ.เมื
########
องสิงห์บุรี
๖๕ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ม.๑ ต.โพกรวม
########
อ.เมืองสิงห์บ-ุรี
๖๖ ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ติดตั้งประปาหมู่บ้าน ต.โพกรวม อ.เมื
๒,๐๐๐,๐๐๐
องสิงห์บุรี
๖๗ ติดตั้งเครื่องกรองน้าพร้อมขยายเขตประปา ต.โพกรวม๑,๐๐๐,๐๐๐
อ.เมืองสิงห์บุรี
๖๘ ดาดคูคอนกรีต จากถนนสายเอเซีย-วัดโคกพระ ต.โพกรวม
########
อ.เมืองสิงห์บุร-ี
๖๙ ดาดคู คสล. คูคลองออกทุ่งนาสะพานไม้หลังหมู่ใหญ่ ม.๑ -ต.โพกรวม
#########
อ.เมืองสิงห์บุรี
๗๐ ดาดคู คสล. คูคลองสายหนองลาน ม.๓ ต.โพกรวม อ.เมืองสิ
- งห์บุร๓,๐๒๓,๐๐๐
ี
๗๑ ดาดคู คสล. คูคลองสายบ้านนายผึ้ง คนชาญ ม.๔ ต.โพกรวม- อ.เมือ#########
งสิงห์บุรี
๗๒ ดาดคู คสล. คูคลองสายฮวงซุย
้ ม.๔ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์-บุรี
#########
๗๓ ปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา ม.๒ แบบหอถังเหล็กเก็บน้########
ารูปทรงแชมแปญต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี
๗๔ ก่อสร้างระบบประปาหมู้บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.๕,๘
########
ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี
๗๕ ก่อสร้างพนังกั้นน้า คสล. ม.๔ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุร########
ี
######### ########

๕,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๗๖ ขุดลอกคลองและปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณโป๊ะหน้าวัด๑,๐๐๐,๐๐๐
คลองสามแยก
๑,๐๐๐,๐๐๐
ม.๗
######## ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี
๗๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมกาจัดวัชพืชในแม่น้าลพบุรี ต.ม่วงหมู
########
่ อ.เมืองสิงห์บุร-ี
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

๙๑ เสริมถนนพร้อมซ่อมแซมถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรี
########
ต (บริเวณบ้านดอน
แมงรัก) ม.๑๑ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี
๙๒ ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๑ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี
########
๙๓ ก่อสร้างถนน คสล. สายยุทธศาสตร์ฝั่งตะวันตกสายเอเซี
########
ย ม.๑-๔ ต.ชีน้าร้า- ย

รวม

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

-๑๐๙-

๘๒
๘๓

ขุดลอกคลอง/กาจัดวัชพืชบางบ้านไร่ ม.๕ ต.โพกรวม อ.เมื
########
องสิงห์บุรี
๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมแม่น้าเจ้าพระยา ต.โพกรวม อ.เมืองสิ- งห์บุรี #########
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างพนังกั้นน้า (ส่วนต่อขยาย) ม.๒ ต.โพกรวม อ.เมืองสิง- ห์บุรี
######## ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างพนังกั้นน้า คสล. ตลอดแนวริมแม่น้าเจ้าพระยา ม.๑,๒,๗
ต.โพกรวม
#########
########## จ.สิงห์บุรี
อ.เมืองสิงห์บุรี
ก่อสร้างพนังกั้นน้าบางบ้านไร่ ม.๕ ต.โพกรวม อ.เมืองสิ########
งห์บุรี
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์
########
ม.๑ ต.ม่วงหมู่ ๑,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
อ.เมืองสิงห์บุรี
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ม.๓ ต.ม่วงหมู่ อ.เมื
- องสิ๒,๕๐๐,๐๐๐
งห์บุรี
๒,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในที่สาธารณะประโยชน์ ม.๔
########
และ ๙ ต.งิ้วราย
๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
อ.อินทร์บุรี
ก่อสร้างถนน คสล. คันคลองสี่ซา้ ย ฝั่งตะวันตก ม.๓ เริ่ม
########
จากสะพาน คสล. ๒,๙๐๘,๘๐๐ จ.สิงห์บุรี
ถึงบริเวณประตูระบายน้าบ้านนายชั้ว โปรยเงิน ม.๓ ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
#########
๔,๗๐๔,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้น########
บ้านนางวิภาวรรณ๙,๖๘๒,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
อินทร์สุภา จุดสิ้นสุดบ้านนางวาสนา เกตุชันธร ม.๘-๙ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี
การพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่าง (เส้นทางรับเสด็จ) บริเวณสะพานวั
########
ดยาง-สะพาน
๑,๙๙๒,๒๐๐ จ.สิงห์บุรี
วัดไผ่ดา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านลาใต้ ม.๘ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์
- บุรี ๑,๗๐๐,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

๓,๑๔๘,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๑,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๔,๓๗๓,๖๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

๙๔
๙๕

๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

ลาดับที่
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางสะอาด ม.๑ ต.น้าตาล
๕๐๐,๐๐๐
อ.อินทร์บุรี
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๗ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บ
- ุ รี
#########
ขยายถนน คสล. รอบหนองระหาน ม.๙ ต.ทองเอน อ.อิ########
นทร์บุรี
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบลาพระยาพายเรือ แปลง ๓
########
แปลง ๔ ม.๘ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี

-

๒,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๒,๒๘๘,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๓,๒๒๔,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑๔,๘๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-๑๑๐-

๙๖
๙๗

อ.อินทร์บุรี
เสริมถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลัง อบต.น้๒,๐๐๐,๐๐๐
าตาล ม.๔ ถึงคลองชลประทานมหาราช ต.น้าตาล อ.อินทร์บุรี
ก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองชลประทานสี่ซา้ ย จากคสล.เดิ
- มถึง#########
วัดน้อย
ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
#########
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างฝายครอบคลองพร้อมโครงหลั
########
งคาเหล็ก ตลาดวัดดงยาง ม.๑๒ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหางน้าโพธิ์ชัย ม.๕ ต.โพธิ์ช- ัย อ.อินทร์บุร-ี
########
เสริมถนนโดยใช้ คสล. (บริเวณหนองอ้อราง) ม.๑๐ ต.ประศุ
########
ก อ.อินทร์บุรี ก่อสร้างถนน คสล. ริมคลองบางโฉมศรี ต.ท่างาม อ.อิน########
ทร์บุรี
เสริมถนน คสล. ข้างป้อมตารวจ ถึงตลาดบ้านไร่ ม.๖ ต.น้
๒,๐๐๐,๐๐๐
าตาล อ.อินทร์บุร- ี
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
#########
ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานปูนคลองขี้นาค-บ้านพัก########
ม.๕ ต.ทองเอน อ.อิ
- นทร์บุรี
ซ่อมสร้างลานตากข้าวบ้านสองพี่น้อง ม.๒ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์
- บุรี ๑,๕๐๐,๐๐๐
เสริมถนนโดยใช้ คสล. (บริเวณบ้านท่าศาลวัดเชิดหนัง)########
ม.๓ ต.ประศุก อ.อิ-นทร์บุรี
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางปัญญาและเทคโนโลยีทางการเกษตร
########ม.๓
ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี

๑,๗๐๐,๐๐๐
๒,๔๙๖,๐๐๐
๑,๙๘๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๙๗๖,๐๐๐
๑๓,๒๑๘,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๘,๘๐๐
๑,๙๘๐,๐๐๐

รวม
๕๐๐,๐๐๐
๒,๓๕๕,๐๐๐
๒,๕๓๗,๐๐๐
๒,๓๖๐,๐๐๐

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

ลาดับที่
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

-

๑,๑๐๔,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๒,๒๐๐,๐๐๐
๑,๘๖๐,๐๐๐
๙๗๑,๐๐๐
๒,๒๐๘,๐๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

-

๙,๘๔๕,๐๐๐
๒,๖๒๒,๐๐๐
๑,๗๑๐,๐๐๐
๑,๕๘๐,๐๐๐
๑,๔๕๐,๕๙๙
๑,๕๘๔,๐๐๐

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

-

๑,๓๕๔,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๑,๒๙๓,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ปรับปรุงบารุงทางผิวจราจร ม.๘ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
๑,๒๘๐,๐๐๐
ก่อสร้างศูนย์บริการและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.๔ ต.ประศุ
########
ก อ.อินทร์บุรี ก่อสร้างอารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.พักทัน อ.บางระจั
########
น
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒-๓ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน ริมคลองส่
########
งน้าชลประทาน
๒ ซ้าย ๑ ขวา
๑๒๙ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรี
########
ต บริเวณ ม.๑-๖
-

รวม

-๑๑๑-

๑๑๑ เสริมถนนโดยใช้ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสามารถ คุ########
้มน้อย) ม.๔ ต.ประศุ
-ก
อ.อินทร์บุรี
๑๑๒ ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณบางตามา ม.๒ ต.น้าตาล ########
อ.อินทร์บุรี
๑๑๓ หอถังประปาพร้อมถังกรองสนิมเหล็กประปา ม.๓-๔ ต.อินทร์บ
- ุรี อ.อิน
๑,๘๖๐,๐๐๐
ทร์บุรี
๑๑๔ ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านเชียงราก ม.๖,๑๕ ต.ทองเอน๙๗๑,๐๐๐
อ.อินทร์บุรี
๑๑๕ เสริมถนนโดยใช้ คสล. (บริเวณทางลงหนองสาหร่าย) ม.๑๑
########
ต.ประศุก อ.อิ-นทร์บุรี
๑๑๖ ติดตั้งหลังคารูปโดม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ม.๑๐ (รพ.สต.อิ
นทร์
๑,๘๐๐,๐๐๐
บุรี ๒)
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
๑๑๗ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดไผ่ดา ต.ทองเอน
########
อ.อินทร์บุรี
๑๑๘ เสริมคันกั้นน้าพร้อมลงลูกรัง (บริเวณต่อจากคันเดิม) ม.๖
########
ต.ประศุก อ.อินทร์
- บุรี
๑๑๙ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
๑,๗๑๐,๐๐๐
๑๒๐ เสริมคันกั้นน้าพร้อมลงลูกรัง (บริเวณแม่น้าเจ้าพระยา) ม.๗
########
ต.ประศุก อ.อิน- ทร์บุรี
๑๒๑ ปรับปรุงผิวจราจร ม.๔ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
#########
๑๒๒ เสริมถนนโดยใช้ คสล. (บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน)
########
ม.๑ ต.ประศุ-ก
อ.อินทร์บุรี
๑๒๓ วางท่อระบายน้า คสล. ม.๒ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
#########
๑๒๔ เสริมถนนโดยใช้ คสล. (บริเวณติดต่อ ต.อินทร์บุร)ี ม.๑########
ต.ประศุก อ.อินทร์-บุรี

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

๑,๒๘๐,๐๐๐
๓,๐๕๕,๐๐๐
๒,๔๖๘,๘๕๐
๑,๙๗๗,๕๐๐

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

-

๓๗,๕๑๕,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-๑

๑๓๐

๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

๑๓๗

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

-

๓,๖๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๑,๙๘๔,๕๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๑,๗๘๔,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๕,๕๒๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๑,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

-

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

๑๓๘ ก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ บริเวณลานปู
########
นวัดแหลมคาง ม.๒ ต.แม่ลา อ.บางระจัน
๑๓๙ ก่อสร้างถนน คสล. ซ.แหลมฟ้าผ่า ม.๔ ต.บ้านจ่า อ.บางระจั
########
น
๑๔๐ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ ต.แม่ลา อ.บางระจัน เลียบคลองทิ
########
้งน้าข้างโรงสี ป.รุ
- ่งเรือง
๑๔๑ ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองกระทะ ม.๔ ต.บ้านจ่า อ.บางระจั
########
น
๑๔๒ ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองตะแกรง ม.๕ ต.บ้านจ่า อ.บางระจั
########
น
๑๔๓ ก่อสร้างหลังคาทรงโดมบริเวณลาน อบต.โพประจักษ์ อ.ท่
๓,๐๐๐,๐๐๐
าช้าง
-

-๑๑๒-

๑๓๑

ต.สิงห์ และ ม.๑-๗ ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จากแยกโคกวั
########
ดถึงบ้านนายเฉลี
- ยว
เพ็ชร์นิล
ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๒ ต.สระแจง อ.บางระจัน เริ่มจากปากคลอง
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ถึงสะพาน คสล.
ซ่อมแซมถนนลูกรังเฉพาะบริเวณหลุมบ่อริมคลองทิ้งน้าชลประทาน
######## ๑ ขวา- ๑ ซ้าย
ม.๑-๗ (สองฝั่ง) ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณ ม.๙ ต.โพชนไก่ อ.บางระจั
########
น
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ ต.สิงห์ อ.บางระจัน จากบ้าน น.ส.สม
########
ขาน้อย
ถึงทางลงห้วยน้อย
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองระบายน้า ระหว่าง ม.๖๑,๐๐๐,๐๐๐
กับ ม.๓ ต.สระแจงอ.บางระจัน
ขยายเขตถนน คสล. บริเวณแหล่งน้าธรรมชาติ ถนนคันบึ
๓๐๐,๐๐๐
งห้วงขนาน ม.๖ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จากบ้านนายสุทิน แย้มจารัส ถึงสุดทางของคันบึง
นานายวสันต์ แพรวัฒนสุข
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณ ม.๑๐ ต.โพชนไก่ ########
อ.บางระจัน
-

๓๐๐,๐๐๐

จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

๑๐,๔๘๘,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

๗,๒๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๑,๒๓๒,๐๐๐
๔,๘๐๐,๐๐๐
๑,๙๓๓,๐๐๐
๑,๙๓๓,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

-๑๑๓

ลาดับที่

ชือ
่ โครงการ/กิจกรรม

-

๓,๔๖๔,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๒,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๘,๒๐๐,๐๐๐

-

๓,๖๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๒,๖๗๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

-

๒,๖๔๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

รวม

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

-๑๑๓-

๑๔๔ ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปสิงห์พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้
########
า จานวน ๗๐-ชุด
บริเวณเส้นหน้าที่ทาการ อบต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง
๑๔๕ รื้อและก่อสร้างขยายสะพานปูนข้ามคลองชลประทาน ม.๑
๒,๐๐๐,๐๐๐
ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง
๑๔๖ ก่อสร้างพนังกั้นน้าในเขต ต.โรงช้าง ม.๕ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุ
########
รี
๑๔๗ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณวัดพุทธาราม ม.๓ ต.บ้
########
านแป้ง อ.พรหมบุ-รี
๑๔๘ ซ่อมแซมพนังกั้นน้า บ้านหัววน ม.๕ ต.พระงาม อ.พรหมบุ
########
รี
๑๔๙ ก่อสร้างสถานที่บริการนักท่องเที่ยว นักเดินทาง และศูน########
ย์ส่งเสริมอาชีพ ต.บางน้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี
๑๕๐ ก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน (ชัยนาท-อยุ########
ธยา)ฝั่งตะวันออก (วัดกลางฯถึงสะพาน คสล.ข้างเทศบาล ม.๑) ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี
๑๕๑ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน (ชัยนาท-อยุธยา)
- ซ.บางตะกร้
#########
อ
ม.๓ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี
๑๕๒ ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน (ชัยนาท-อยุธยา)- ฝั่งตะวั๒,๖๔๐,๐๐๐
นออก
จากสะพาน คสล. ซ.กล้วยแขกถึงถนน คสล. (อบจ.) ม.๓ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑๕๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน (คลอง ๘ ซ้าย)- ซ.เทศบาล
#########
๒
๒,๔๐๓,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
ม.๖ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี
๑๕๔ ซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย ๓๐๘๔########
บ้านปากบาง-บ้
๔,๐๐๐,๐๐๐
านย่าน
๘,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
ไม้รวก ม.๑ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม
พร้อมระบบไฟฟ้า
๑๕๕ ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.๓ แทนสะพานไม้เก่า ต.บ้านหม้
########
อ อ.พรหมบุรี
๑,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
๑๕๖ ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง ม.๑ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี
#########
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี
๑๕๗ ก่อสร้างระบบประปา ม.๔ ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี
######## ๓,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

-๑๑๔-

๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

ซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา ม.๔ ต.บ้๙๐๐,๐๐๐
านแป้ง อ.พรหมบุ-รี
ก่อสร้างพนังกั้นน้า/เขื่อนแม่น้า ม.๑ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุ
########
รี
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี ########
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านใหม่ พร้อมขยายเขตการจ่ายน้า ๖,๐๐๐,๐๐๐
ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุ
- รี
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.๑ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจั
########
น
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ (สายทางเข้าบ่อทราย) ต.โพทะเล
๙๐๐,๐๐๐
อ.ค่ายบางระจัน
ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมบดอัดเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟั
ลท์๒,๘๐๐,๐๐๐
ติก
สายทางเข้าวัดดอนตะโหนด ม.๗-บ้านหนองกระทะ ม.๔ ต.โพทะเล อ.ค่ายฯ
ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ม.๑ อบต.โพทะเล
########
อ.ค่ายบางระจันก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.๕ ต.ดพทะเล อ.ค่ายบางระจั
- น ๒,๕๐๐,๐๐๐
ซ่อม/สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู
- ่บ้าน ม.๗ ########
ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
ก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ สายบ้านนายสุนทร แย้มจารัส ถึงบ้า-นนางกิม๙๐๐,๐๐๐
เฮง อวยพร
ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
รวมทั้งสิน
้ จานวน ๑๖๘ โครงการ
######## ######### ########

๙๐๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๒,๘๐๐,๐๐๐

จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.
, อบจ.สห.

-๑๑๔-

๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

๓,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๒,๕๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๔,๐๐๐,๐๐๐ จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.
๙๐๐,๐๐๐
##########

จ.สิงห์บุรี , อบจ.สห.

