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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในรอบระยะเวลา 1 ปี 
งบประมาณ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ งมีกลไก          
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า   
ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม             
และประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชน     
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะน า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือให้ผล            
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 
             
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
       ส านักปลัดฯ  
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน          
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป  

ส่วนที ่2 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู”่ 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น    

ตามหลักการและเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการ 
แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงถูกก าหนดให้มีเนื้อหาและทิศทางที่สอดคล้องกันกับความต้องการ           
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกรอบแห่งอ านาจหน้าที่และภารกิจของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นกลไกก าหนดทิศทาง จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาเศรษฐกิจ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
2. สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
4. สนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการ 
5. สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคง 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร  
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการท าการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
4. ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นในด้านการเกษตร 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ า 
6. ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
1. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 
3. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและป้ายประชาสัมพันธ์ 
4. สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาเศรษฐกิจ 
1. แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง”และ”ชุมชนพ่ึงตนเอง” 
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้น าอาชีพ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ 
4. จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ 
1. จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคม/บ ารุงรักษาถนน ตามภารกิจถ่ายโอน 
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา สิ่งสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน 
3. จัดให้มี/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ 
4. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคในชุมชนอย่างทั่วถึง 
5. บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคการเกษตร และแก้ปัญหาภัยแล้ง 
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมและผังชุมชนตามภารกิจถ่ายโอน 
2. บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
3. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ 
4. จัดท าแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย   
5. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
6. อนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ฟื้นฟูทรัพยากรดิน การพังทลายของดิน และป่าชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
  1. พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  4. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ อปท. องค์กรเอกชน ประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น   
  5. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

3.1 จ านวนแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ประจ าปี 2563   
ที่ด าเนินการในปี 2563 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 200,000.00 
แผนงานการศึกษา 2 570,000.00 
แผนงานสาธารณสุข 3 55,512,000.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 3,000,000.00 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 3,530,000.00 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 4,377,000.00 

 รวม 31 67,189,000.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ
ผลผลิตทางการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 1 100,000.00 

 รวม 1 100,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 21 8,396,000.00 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 17,450,000.00 

 รวม 26 25,846,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเศรษฐกจิ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000.00 

 รวม 1 100,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 300,000.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 2 3,858,000.00 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35 72,762,000.00 
แผนงานงบกลาง 1 7,780,000.00 

 รวม 39 84,700,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน 2 5,105,000.00 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 60,000.00 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000.00 

 รวม 4 5,265,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบบริหาร 
และการจัดการ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 1,570,000.00 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 7,200,000.00 
แผนงานงบกลาง 2 383,860.00 

 รวม 14 9,153,860.00 
บัญชีครภุัณฑ ์ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 64,800.00 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 1,540,000.00 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 1,259,200.00 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 200,000.00 
 รวม 19 3,064,000.00 
 รวมท้ังสิ้น  135 195,417,860.00 
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   แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

3.2 จ านวนโครงการ/งบประมาณ ตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  
      จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 31 67,189,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 1 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

26 25,846,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ 1 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 39 84,700,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 5,265,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 14 9,153,860.00 

บัญชีครุภัณฑ์ 19 3,064.000.00 

รวม 135 195,417,860.00 
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แผนภูมิแสดงโครงการ/งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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3.3 บัญชีรายละเอียดแสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
      จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
1 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบภายใน
และฝึกอบรมการจัดกิจกรรม 

 
200,000.00 

 
24,680.00 

 
175,320.00 

 งดกิจกรรมบางส่วน 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

 
- 

 
2 

แผนงานการศึกษา 
โครงการวันเด็กจังหวัดสิงห์บุร ี

 
320,000.00 

 
- 

 
320,000.00 

 
- 

งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

 
- 

3 โครงการค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศลิป ์ 250,000.00 - 250,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

 
- 

 
4 

แผนงานสาธารณสุข 
ค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  
เชิงรุก จ านวน อสม.ที่มีสิทธิ์ในพ้ืนที่ 
4,591 คน ๆ ละ 1,000 บาท 

 
55,092,000.00 

 
54,08,000.00 

 
184,000.00 

 
 

 
 

 
 

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า
อาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน
(อสม.) จ.สิงห์บุร ี

50,000.00 - 50,000.00  งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

 
- 

6 อุดหนุน ส านักงานสาธารณสุข จังหวัด
สิงห์บุรี โครงการเสริมสรา้งศักยภาพ
กลุ่มผูต้ิดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล 

370,000.00 - 370,000.00  งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

- 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
7 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ เด็ก สตรี คนชรา 
จังหวัดสิงห์บุร ี

 
3,000,000.00 

 
2,966,774.00 

 
33,226.00 

 
ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง 

 
ผู้พิการที่ไม่มีบัตรยัง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

 
ประสาน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องส ารวจ 
ผู้พิการเชิงรุก 

 
 

8 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
โครงการ “องค์การบริหารส่วนจังหวดั
พบปะ เยี่ยมเยียน ประชาชน อบจ.
เคลื่อนที่ สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู”่ 

 
 

50,000.00 

 
 

- 

 
 

50,000.00 

 
 
- 

 
งดกิจกรรม 

เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 

 
 
- 

9 โครงการตรวจคดักรองค้นหาผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด 

300,000.00 224.700.00 75.300.00 การด าเนินการ
ได้ครบตาม

กลุ่มเป้าหมาย 

- - 

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

200,000.00 - 200,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

- 

11 โครงการวันต่อต้านยาเสพตดิโลก
จังหวัดสิงห์บุร ี

30,000.00 - 30,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

- 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพภมูิปัญญาผู้สูง
วัยเพื่อเป็นผู้น าในชุมชน (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี) 

600,000.00 387,015.00 212,985.00 มีผู้น าชุมชน
เพิ่มขึ้น 50 คน 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

- 

13 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวดัสิงหบ์ุรี 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

- 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

14 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มสตรเีครือข่าย
สตรจีังหวัดสิงห์บรุ ี

 
50,000.00 

 
- 

 
50,000.00 

 
- 

 
งดกิจกรรม 

เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 

 
- 

15 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น 

500,000.00 95,810.00 404,190.00 มีช่องทางให้
ภาคประชาชน

เข้ามามสี่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้น 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

ขยายเครือข่าย
เพื่อให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากข้ึน 

16 โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

250,000.00 - 250,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

- 

17 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

100,000.00 - 100,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

- 

18 
 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนหรือองค์กรประชาชน 
 

400,000.00 144,923.00 255,076.40 เครือข่ายฯ 
มีความรู้ความ

เข้าใจการพัฒนา
ท้องถิ่นตาม

กรอบกฎหมาย 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

เพิ่มเครือข่าย
หรือ

กลุ่มเป้าหมาย 
ใหค้รอบคลุมทุก

ภาคส่วน 
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 
เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนคนเดิน  
รศ.130 จังหวัดสิงห์บรุ ี

1,000,000.00 715,171.00 284,829.00 ประชาชน 
มีรายได้เพิม่ขึ้น/

กระตุ้น
เศรษฐกิจ 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

พื้นที่จ าหน่าย
สินค้าไม่เพียงพอ 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

19 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์
ภาคเอกชน จังหวัดสิงห์บรุ ี

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ 
สารเคมี คลอรีน น้ ายาก าจดัตะไคร่น้ า
และวัสดุอื่น ๆ ส าหรับสนามกีฬา อบจ. 

 
 

600,000.00 

 
 

286,640.00 

 
 

313,360.00 

 
 

การบริหาร
จัดการสถานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
- 

 
 
- 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 150,000.00 64,140.00 85,860.00 การปฏิบัติงาน 
มีคุณภาพ 

- - 

ค่าจัดซื้อมูล่ี่พร้อมติดตั้ง ขนาดสูงไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
4.70 เมตร จ านวน 2 ชุด 

25,000.00 22,000.00 3,000.00 การบริหาร
จัดการสถานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

21 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานหอ้ง
ปฐมพยาบาล สนามกีฬา อบจ. 

97,000.00 36,300.00 60,700.00 ประชาชนไดร้ับ
การแนะน าใน
ดูแลสุขภาพ
อย่างถูกวิธี 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

- 

22 โครงการแข่งขันกีฬา “จักรยานเสอื
ภูเขา” อบจ.สิงห์บุรี 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรมเนื่องจาก 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

- 

23 โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีร
ชนแชมป์เปี้ยนชิพ 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรมเนื่องจาก 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

- 



- 11 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

24 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
โครงการฝึกสอนเทควันโดในช่วงปิด
ภาคเรยีนฤดูร้อนให้แก่นักเรียน ยวุชน
และเยาวชน 

 
 

30,000.00 

 
 
- 

 
 

30,000.00 

 
 
- 

 
 

งดกิจกรรมเนื่องจาก 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

 
 
- 

25 โครงการฝึกสอนว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐาน 
และสูค่วามเป็นเลิศ 

50,000.00 33,100.00 16,900.00 เด็ก/เยาวชน 
มีพื้นฐานว่ายน้ า 

 

งดกิจกรรมบางส่วน 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

ควรขยาย 
กลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มขึ้น 
26 โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.

สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 
11 ประจ าปี 2563 

400,000.00 379,655.00 20,345.00 นักเรียน 
นักศึกษา สนใจ
เล่นกีฬามากขึ้น 

ลดจ านวนทีมแข่งขัน 
เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 

ควรเพิ่มจ านวน
รุ่นให้ครอบคลุม

ช่วงอาย ุ
27 โครงการแข่งขันกีฬาเซปคัตะกร้อ อบจ.

สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด 
100,000.00 - 100,000.00 - งดกิจกรรมเนื่องจาก 

การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

- 

28 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
การให้ข้าราชการ พนักงาน เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 

30,000.00 - 300,000.00 - งดกิจกรรมเนื่องจาก 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

- 

29 โครงการ อบจ.สิงห์บุรี เดินวิ่ง มินิ
มาราธอนเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2563 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรมเนื่องจาก 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

- 

30 ค่าบ ารุงและซ่อมแซมสนามกีฬา อบจ.
สิงห์บุร ี

900,000.00 760,218.00 139,782.00 สนามกีฬาได้
มาตรฐานมี

ความปลอดภัย 

การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

ควรเบิกจ่ายให้
หมด 

 
 



- 12 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบญัญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

31 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
ค่าก่อสร้างสนามบอสเกตบอลกกลาง
แจ้ง ภายในสนามกีฬาองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บรุี จ านวน 1 สนาม 

 
 

1,845,000.00 

 
 

1,389,000.00 

 
 

456,000.00 

 
 

มีสนาม
บาสเกตบอล 
ที่ได้มาตรฐาน 

 
 
- 

 
 
- 

 รวม 67,189,000.00 62,440,376.60 4,748,623.40 - - - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

1 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
โครงการจติอาสาเพื่อพัฒนาล าน ากับ
ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อ
ประโยชน์และความสุขของประชาชน
ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี 2563 

 
 

100,000.00 

 
 
- 

 
 

100,000.00 

 
 
- 

 
 

งดกิจกรรมเนื่องจาก 
การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 

 
 
- 

 รวม 100,000.00 - 100,000.00 - - - 
 
 
 
 
 
 



- 13 – 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

1 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
วัสดุส านักงาน 

 
 

105,000.00 

 
 

103,740.00 

 
 

1,260.00 

 
 

การปฏิบัติงาน 
มีความสะดวก 
มีประสิทธิภาพ 

 
 
- 

 
 
- 

วัสดุงานบ้านงานครัว 400,000.00 167,521.70 232,478.30 การปฏิบัติงาน 
มีความสะดวก 
มีประสิทธิภาพ 

- - 

วัสดุการเกษตร 300,000.00 75,740.00 224,260.00 การปฏิบัติงาน 
มีความสะดวก 
มีประสิทธิภาพ 

- - 

ค่าจัดซื้อรม่สนาม จ านวน 6 ชุด 9,000.00 9,000.00 - การปฏิบัติงาน 
มีความสะดวก 
มีประสิทธิภาพ 

- - 

2 ป้ายอักษรไฟวิ่งพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่
น้อยกว่า 0.64*7.36 เมตร พร้อม
เสริมโครงเหล็ก จ านวน 1 ป้าย 

200,000.00 189,390.00 10,610.00 มีช่องทาง
ประชาสมัพันธ์
และเปดิเผย

ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

- - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

3 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและงาน
พิธีราชพิธี ศาสนพิธีทางศาสนา งาน
ประเพณีฯ 

300,000.00 119,126.00 180,874.00 การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
เฉลิมพระเกียรติฯอันเกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ ์

1,500,000.00 348,235.00 1,151,765.00 กิจกรรม 
สมพระเกียรต ิ

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

5 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 167,000.00 78,865.00 88,135.00 มีการสืบสาน
ประเพณีลอย

กระทง 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

6 โครงการงานอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

300,000.00 - 300,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

7 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

8 โครงการ อปท. ร่วมใจบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ าศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

9 อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการ
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

300,000.00 70,000.00 230,000.00 มีการสืบสาน
ประเพณีแข่งขัน

เรือยาว 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
โครงการจัดงานประเพณีไหว้ครูครอบ
ครูหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลทองเอน 
โครงการสืบสานงานประเพณี ม่วน
ซื่นหมู่เฮา ไทย-ลาวแง้ว ทองเอน 

80,000.00 80,000.00 - มีการสืบสาน
งานประเพณี
ม่วนซื่นหมู่เฮา 
ไทย-ลาวแง้ว 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหัวป่า 
โครงการตามรอยเสด็จประพาสต้นพระ
ปิยมหาราช 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

13 ค่าตอบแทนยุวอาสาสมัครเจ้าบ้าน
อาสาพาเที่ยว 

55,000.00 - 55,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

14 ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ห รื อ งาน วัฒ น ธรรม  ป ระ เพ ณี  ณ 
สถานท่ีท่องเที่ยว ในความรับผิดชอบ 

200,000.00 - 200,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

15 โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ
ฮาล์ฟ- มาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมือง
น่าอยู่ ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2563 

100,000.00 - 100,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

16 โครงการปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คน
ดี เมืองน่าอยู่ ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2563 

100,000.00 - 100,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

 
 



- 16 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

17 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้า
บ้านอาสาพาเที่ยว ประจ าปี 2563 

100,000.00 - 100,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

18 โครงการปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์บริ เวณ
โบราณสถานเตาเผาแม่น้ าน้อย 

500,000.00 496,000.00 4,000.00 สถานท่ี
ท่องเที่ยวมี
มาตรฐาน 

- - 

19 โครงการปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์บริ เวณ
อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ 

1,000,000.00 - 1,000,000.00 - ยกเลิกสัญญา - 

20 โครงการปรับปรุงก่อสร้างบริเวณ 
สวนน้ าเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว 
ศาลาพักผ่อน หลังคากันแดด หลังคา
สระว่ายน้ า ลานออกก าลังกาย 

2,000,000.00 1,499,000.00 501,000.00 สวนสาธารณะ
และสถานท่ี
ท่องเที่ยวมี
มาตรฐาน 

- - 

21 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน 
สายเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

480,000.00 471,000.00 9,000.00 ถนนมีความ
สวยงาม 

- - 

 
22 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่าใช้จ่ายการจัดงานบวงสรวงวีรชนค่าย
บางระจัน เช่น งานแสดงแสงสีเสียง 

 
200,000.00 

 
174,163.00 

 
25,837.00 

 
มีกิจกรรมร าลึก

ถึงวีรชน 

งดกิจกรรมบางส่วน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

23 ปรับปรุงพลับพลาที่ปะทับรัชการที่ 9 
บริเวณในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน 

500,000.00 478,000.00 22,000.00 มีสถานท่ี 
ศึกษาเชิง

ประวัติศาสตร ์

- ประชาสมัพันธ์ 
ให้นักท่องเที่ยว
และประชาชนได้

เข้าเยี่ยมชม 
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณ
ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน 

900,000.00 790,000.00 110,000.00 สถานท่ีมีสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเพิม่ขึ้น 

- ประชาสมัพันธ์ให้
มีการใช้

ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

24 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง 
บริเวณวัดโพธ์ิเก้าต้น ต.บางระจัน  
อ.ค่ายบางระจัน 

150,000.00 - 150,000.00 - ความพร้อมของพื้นที ่ - 

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนอง
หม้อแกง(ฝั่งใต้) ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.
สิงห์บุรี 

7,200,000.00 - 7,200,000.00 - ด าเนินการไม่ทันใน
ปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

ตรวจสอบและ
ด าเนินการ 

ให้เป็นไปตาม
แผนด าเนินงาน

ประจ าป ี
26 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
(หลังเดิม) ร.ศ.130 

8,500,000.00 - 8,500,000.00 - ด าเนินการไม่ทันใน
ปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

ตรวจสอบและ
ด าเนินการ 

ให้เป็นไปตาม
แผนด าเนินงาน

ประจ าป ี
 รวม 25,846,000.00 5,149,780.70 20,696,219.30 - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

1 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สหกรณ์และกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพ 

 
 

100,000.00 

 
 
- 

 
 

100,000.00 

 
 
- 

 
งดกิจกรรม 

เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

 
 
- 

 รวม 100,000.00 - 100,000.00 - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 
 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
1 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
วัสดุการแพทย์ เช่น ถุงมือป้องกันเชื้อโรค 
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และอื่น ๆ 

 
50,000.00 

 
12,140.00 

 
37,860.00 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกมี
ประสิทธิภาพ 

 
- 

 
- 

ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการสาธารณภัย เช่น 
รองเท้ าบูท สายรัดเปล กระบอกไฟ
กระพริบ ไฟฉาย สปอตไลท์ และอื่น ๆ 

50,000.00 19,410.00 30,590.00 เจ้าหน้าท่ี
ให้บรกิาร 

มีความสะดวก
ในการให้บริการ 

- - 

วัสดุส าห รับสงเคราะห์ผู้ ยากไร้ห รือ
ผู้ประสบภัย เช่น หีบศพ ผ้าห่อศพ และ
วัสดุอื่น ๆ 

200,000.00 94,000.00 106,000.00 ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่
สะดวกรวดเร็ว 

- - 

 
2 

แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุด
เสี่ยงอันตรายบนทางสายที่รับการถ่าย
โอนภารกิจ 

 
1,900,000.00 

 
- 

 
1,900,000.00 

 
- 

 
ด าเนินการไม่ทันใน

ปีงบประมาณ 
(กันเงิน) 

ตรวจสอบและ
ด าเนินการ 

ให้เป็นไปตาม
แผนด าเนินงาน

ประจ าป ี
3 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในและลาน
จอดรถสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
(หนองหม้อแกง) ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.
สิงห์บุรี ตามแบบ อบจ.ก าหนด 

1,958,000.00 1,695,000.00 263,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

 
4 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการหลังฝนถนนเรียบ 

 
1,500,000.00 

 
1,016,471.99 

 
483,528.01 

 
ประชาชน 

มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

 
- 

 
- 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
5 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอาสา
พัฒนา3 ม.7 ต.บางมัญ เชื่อมต่อถนน
โพธิ์ เงิน อ .เมือง จ.สิงห์ บุ รี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50-4.00 ยาว 570 ม. 
หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริม
เหล็กน้อยกว่า 2,153 ตร.ม. 

 
1,350,000.00 

 
1,100,000.00 

 
250,000.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
โพธิ์เงิน ต.บางมัญเช่ือมเขตติดต่อ ต.
บางกระบือ อ.เมือง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00-4.50 ม. ยาว 1,350 ม 
หรือคิดเป็นพื้นท่ีแอสฟัลท์ติกอนกรีตไม่
น้อยกว่า 5,907 ตร.ม. 

1,860,000.00 1,850,000.00 10,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
สห 2016 แยกทางหลวง 32 บ้าน
บางพาน หมู่ที่  3 ต.บางมัญ อ.เมือง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
6,000 ตร.ม. 

1,514,000.00 1,489,000.00 25,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
8 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาน 
ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ต.โพกรวม อ.
เมือง เช่ือมเขตติดต่อ ต.น้ าตาล อ.
อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 620 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,480 ตร.ม. 

 
1,500,000.00 

 
994,100.00 

 
505,900.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

9 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านหัวไผ่-แหลมทอง ม.8 ถึง ม.11 ต.
หัวไผ่  อ.เมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 
ม. หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 

1,650,000.00 1,645,000.00 5,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟั ลท์ติ กคอนกรีต 
บริเวณซอยห้วยจระเข้ ม.5 ต.ต้นโพธิ์ 
เช่ือมต่อถนนทางหลวง หมายเลข 
3030 อ.เมือง ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,140 ม. หนา 0.04 
ม. หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม. 

681,000.00 672,000.00 9,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
11 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจักรสีห์ -
พิกุลทอง ต.จักร์สีห์  อ.เมือง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,009 ม. 
หรือคิดเป็นพื้นท่ีแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 
6,054 ตร.ม. 

 
1,684,000.00 

 
1,650,111.02 

 
33,888.98 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางเสด็จ 
ม.2 ต.ต้นโพธิ์ – ม.4 ต.จักรสีห์ อ.เมือง 
ขนาดผิ วจราจรกว้าง  6 .00  ม . ย า ว 
2,320 ม. หรือคิดเป็นพื้นท่ีแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13,920 ตร.ม. 

3,987,000.00 3,610,000.00 377,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟั ล ท์ ติ กคอนกรีตถนน  สห 
10016 บ้านโคกพร้าว -บ้านไร่  ต .โพ
ประจักษ์ อ.ท่าช้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 750 ม. หรือคิดเป็นพื้นท่ี
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,750 
ตร.ม. 

924,000.00 775,000.00 149,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรีตสาย  สห 
10003 บ้านทองเอน-บ้านเซ่าสิงห์ ต.
ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 6,000 ตร.ม. 

1,424,000.00 1,192,000.00 232,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
11 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
สห.ถ.10010 บ้านไผ่ด า-บ้านล่อง
กระเบา ต.ทองเอน  อ.อินทร์บุรี  จ .
สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,230 ม. หนา 0.05 ม.หรือคิด
เป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 7,380 ตร.ม. 

 
1,900,000.00 

 
1,882,928.01 

 
17,071.99 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.
10009 บ้านทองเอน-บ้านเชียงราก 
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,735 
ม . ห รื อ คิ ด เป็ น  พ ท .ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
10,410 ตร.ม. 

2,159,000.00 1,948,000.00 211,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
สห.ถ.10010 บ้านโพธิ์หอม-บ้านพัก
ทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,270 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่แอสฟัลท์ติกอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 15,890 ตร.ม. 

2,563,000.00 2,480,000.00 83,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

 



- 23 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.
10022 บ้านแม่ลา-บ้านแหลมทอง ต.
แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 760 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม. 

 
1,233,000.00 

 
1,199,500.00 

 
33,500.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.
10019 ม.8 ต.ไม้ดัด-ม.6 ต.เชิงกลัด 
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.ยาว 3,462 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 20,772 ตร.ม. 

6,000.00 - 6,000.00 - โอนลด - 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 105 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห
10015 บ้านโพธิ์หอม-บ้านโคกนาง
พระจันทร์ ต.โพธิ์ชนไก่,ต.แม่ลา,ต.ทับ
ยา อ.บางระจัน อ.อินทร์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,375 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 8,250 ตร.ม. 

4,000.00 - 4,000.00 - โอนลด - 

 
 



- 24- 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
สห.ถ.10007 แยกทางหลวง 3032-
บ้านดอนมะขาม ต.โพทะเล อ.ค่าย
บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 900 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,500 ตร.ม. 

 
2,864,000.00 

 
1,750,000.00, 

 
1,114,000.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
วังกา-วังกระจับ-หอคอย ต.บางระจัน 
ต.คอทราย ต.บ้านจ่า อ.ค่ายบางระจัน 
จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
ม. ยาว 1,240 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่
แอสฟั ลท์ ติ กคอนกรีต ไม่น้ อยกว่ า 
4,500 ตร.ม. 

2,691,000.00 1,998,000.00 693,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
คูณทอง ม.4 ต.ห้วยชันเช่ือมต่อ ต.ทับ
ยา อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,320 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,280 
ตร.ม. 

1,553,000.00 1,493,442.79 59,557.21 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 



- 25 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
13 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบล าพระยาพายเรือ แปลง 3 ม.8 ต.
โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 490 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,960 ตร.ม. 

 
935,000.00 

 
870,000.00 

 
65,000.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 บ้านไผ่
ขวางถึงมะขามโพรง ต.ประศุก อ.อินทร์
บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,020 ม. หนา 0.05 ม.คิดเป็นพื้นที่ 
4,080 ม. 

1,208,000.00 1,147,000.00 61,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.
35002 บ้านตลาดโพธิ์-บ้านแหลมนก
กระทุ่ง ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 .00 ม. ยาว 
650 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม. 

1,012,000.00 988,000.00 24,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคัน
บึง พักทัน ม.4 ต.พักทัพ เชื่อมต่อ ต.เชิง
กลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 700 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม้น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. 

1,300,000.00 1,110,000.00 190,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 



- 26 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
17 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
หนองสาหร่าย อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,034 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย 
4,136 ตร.ม. 

 
2,305,000.00 

 
1,880,000.00 

 
425,000.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 
ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 
เชื่อมต่อถนนคันคลองทิง้น้ าชลประทาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
800 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม. 

1,626,000.00 1,180,000.00 446,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

19 ก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.
โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 
เชื่อมต่อถนนทาหลวง 3454 ขนาดผิว
จราจรกว้าง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 158 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 312 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,212 ตร.ม. 

1,887,000.00 - 1,887,000.00 - ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

- 

 
 



- 27 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
20 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายคัน
คลองธรรมชาติยางต้นเดียว ม.2-3 ต.
โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลง
ลูกรัง 2 ข้าง หรือตามสภาพพื้นที่ คิด
เป็นพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.ม. 

 
1,195,000.00 

 
717,257.00 

 
477,743.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

21 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบแหล่งน้ า 
หมที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,215 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
4,860 ตร.ม. 

1,362,000.00 972,000.00 390,000.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
คลองธรรมชาติ หมู่ที่ 8 เช่ือมต่อ หมู่ที่ 
10 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,055 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่เทอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
4,220 ตร.ม. 

2,241,000.00 - 2,241,000.00 - ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

- 

 
 



- 28 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
23 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ยุทธศาสตร์ฝั่งตะวันตกสายเอเชีย ต.ชี
น้ าร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิว
จราจรว้าง 4.00 ม. ยาว 1,170 ม. 
หนา 0 .15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ เท
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,680 
ตร.ม. 

 
2,485,000.00 

 
1,597,000.00 

 
888,000.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน 
สาย 4 บ้านบางตาโฉม หมู่ที่ 8 ถึงสาย
ที่ 5 บ้านปลาไหลหมู่ที่ 9 ต.ท่างาม อ.
อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,105 ม. หนา 
0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์
ติกตอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,420 ตร.ม. 

1,252,000.00 950,300.00 301,700.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 ต.บางระจัน เช่ือมต่อ ต.คอทราย อ.
ค่ายบางระจัน จ.สิ งห์บุ รี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 553 ม. 
หนา 0 .15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ เท
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,212 
ตร.ม. 

1,167,000.00 - 1,167,000.00 - ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

- 

 
 



- 29 – 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
26 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.5 บ้าน
บางจิก-บ้านบางชัน เช่ือมต่อถนนสาย
เอ เชีย ต .บ้ านแป้ ง อ .พรหมบุ รี  จ .
สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 925 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,550 ตร.ม. 

 
2,168,000.00 

 
1,508,000.00 

 
660,000.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

27 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ 
3 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,500 ตร.ม. 

1,276,000.00 1,070,400.00 205,600.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

28 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านหัวไผ่-แหลมทอง 
ม.8  ถึง ม .11  ต .หั วไผ่  อ.เมือง จ .
สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,000 ตร.ม. 

2,162,000.00 - 2,162,000.00 - ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

- 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
29 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนพันเรือง ต.
บางพุทรา เช่ือมต่อถนนสายทางหลวง
หมายเลข 309 อ.เมือง จ.สิงห์บุ รี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.65-10.00 ม. 
ยาว 279 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,315.70 ตร.ม. 

 
680,000.00 

 
573,528.00 

 
106,472.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

30 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโพธ์ิเงิน(ตอน
ที่2) ต.บางมัญ เช่ือมต่อเขตติดต่อ ต.
บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 .00 -5 .00  ม . ยาว 
1,304 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
5,774 ตร.ม. 
 

1,988,000.00 1,800,474.00 187,526.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 
ต.ไม้ดัด อ.บางระจันเช่ือมต่อ ม.3 ต.
คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
640 ม. หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็น
พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,560 ตร.ม. 

1,359,000.00 - 1,359,000.00 - ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

- 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
32 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
ต .สระแจง เช่ือมต่ อ ต .บ้ านจ่ า อ .
บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. 

 
1,922,000.00 

 
1,843,000.00 

 
79,000.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

33 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดปากแรด ม.
11 ต.ทับยา เช่ือมต่อถนนลาดยางสาย
บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่ อ.อินทร์บุรี จ.
สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 630 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,520 ตร.ม. 

1,289,000.00 1,047,120.00 241,880.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 

34 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ต.อินทร์บุรี 
จากถนนทางหลวงหมายเลข 32 ไป
ทางทิศตะวันออกถึง ต.ง้ิวราย อ.อินทร์
บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ช่วง
ที่1 กว้าง 4.00 ม.ยาว 50.00 ม.หรือ
หนา 0.05 ม. ช่วงที่2 กว้าง 5.00ม.
ยาว 90.00 ม.หนา 0.05 ม.ช่วงที่3
กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,030.00 ม.หนา 
0.05 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,770 ตร.ม. 

1,658,000.00 1,349,770.00 308,230.00 เส้นทาง
คมนาคมมคีวาม

สะดวกได้
มาตรฐาน 

- - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
35 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.10 บ้านไผ่ขวาง ถึงมะขาม
โพรง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หรือคิด
เป้นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,440 ตร.ม. 

 
1,217,000.00 

 
1,012,760.00 

 
204,240.00 

 
เส้นทาง

คมนาคมมคีวาม
สะดวกได้
มาตรฐาน 

 
- 

 
- 

36 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.9 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน 
จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม.ยาว 915 ม.หนา 0.04 ม.หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,660 
ตร.ม. 

1,490,000.00 - 1,490,000.00 - ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

- 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน 
เช่ือมต่อ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.
สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. 
ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย 
3,600 ตร.ม. 

1,930,000.00 - 1,930,000.00 - ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

- 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
บึ งวั งก ระจั บ  ต .ค อท ราย  อ .ค่ า ย
บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. 

601,000.00 - 601,000.00 - ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ 

(กันเงิน) 

- 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
39 

แผนงานงบกลาง 
เงินส ารองจ่าย 

 
7,780,000.00 

 
2,299,897.00 

 
5,480,103.00 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ทันสถานการณ ์

 
มีขั้นตอนปฏิบัต ิ

มากเกินไป 

 
ปรับปรุงระเบียบ

กฎหมาย 

 รวม 84,700,000.00 54,482,609.81 30,217,390.19 - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
1 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะอันตราย เช่น 
ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะอันตราย ค่า
จัดซื้อถังขยะ ค่าบริหารจัดการ 

 
105,000.00 

 
81,694.00 

 
23,306.00 

 
การบริหาร
จัดการขยะ

อันตรายถูกวิธี 

 
ประชาชนยังขาดความ
เข้าใจการก าจัดขยะ

อันตราย 

สร้างความเข้าใจ
กับประชาชน
เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ
อันตราย 

2 อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

5,000,000.00 4,733,651.00 266,349.00 มีศูนย์ขยะรวม สถานท่ีไมเ่พียงพอ จัดหาสถานท่ี 
ที่เหมาะสม 

 
 

3 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุกรรมพืช
และสวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

60,000.00 

 
 

19,370.00 

 
 

40,630.00 

 
 

มีศูนย์เรยีนรู้พืช
สมุนไพร 

 
 

การประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรับรูไ้ม่ทั่วถึง 

 
 

ประชาสมัพันธ์
สร้างความรับรู ้

 
4 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่าติดตามประเมินผลและปรับปรุง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงาน
โยธาและผังเมือง 

 
100,000.00 

 
- 

 
100,000.00 

 
- 

 
ภารกิจสนับสนุน 

 
- 

 รวม 5,265,000.00 4,834,715.00 430,285.00 - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
1 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าบอกรับวารสาร 

 
40,000.00 

 
15,980.00 

 
24,020.00 

 
การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 
- 

 
- 

2 ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 1,000,000.00 561,525.00 438,475.00 การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- - 

3 ค่ารับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล 

200,000.00 63,975.00 136,025.00 - - - 

4 โครงการท าความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

10,000.00 - 10,000.00 เจ้าหน้าท่ีมีจติ
สาธารณะ 

ไม่ใช้งบประมาณ - 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตส านึก
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต 

20,000.00 11,450.00 8,550.00 เจ้าหน้าท่ีมี
จิตส านึกท่ีด ี

ไม่พบเจ้าหน้าท่ี
ทุจริต 

- - 

6 โค ร งก า ร  อ บ จ .สิ งห์ บุ รี  พ บ ป ะ
สื่อมวลชน และองค์กรเครือข่าย 

200,000.00 38,190.00 161,810.00 เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

- - 

7 ค่าใช้จ่ ายในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

50,000.00 - 50,000.00 - - - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ปลูกฝั งจิตส านั กให้ ประชาชนเห็ น
ความส าคัญของการเสียภาษี 

50,000.00 - 50,000.00 - งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

9 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
รถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง     
รถประจ าต าแหน่ง เครื่องทุ่นแรงและ
เครื่องจักรกล 

1,900,000.00 1,898,731.11 1,268.89 รถยนต์มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

- - 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะรถ
เครน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-
5631 สิงห์บุรี รหัสพสัดุ 002-47-
0001 

500,000.00 447,000.00 53,000.00 รถยนต์มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

- - 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
รถขุดไฮดรอลิก โคมัตสุ รุ่นพีซี 120 
รหัสพสัดุ 018-35-0002 

500,000.00 500,000.00 - เครื่องจักรกลมี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

- - 

10 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ 
หรือซ่อมแซมทาง/ถนนสิ่งก่อสร้างอื่น 
ที่ได้รับความเสียหาย ปรับปรุงอาคาร 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

1,800,000.00 1,390,447.55 409,552.45 ทรัพย์สินได้รับ
การดูแล 

ให้มีสภาพ 
ใช้งานได้ปกต ิ

- - 

11 ค่ า วั ส ดุ ย า น พ า ห น ะ แ ล ะ ข น ส่ ง 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง และ
รถยนต์ประจ าต าแหน่ง เครื่องทุ่นแรง
และเครื่องจักรกล 

1,000,000.00 323,103.25 676,896.75 รถยนต์มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

- - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

12 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับเครื่องทุ่นแรงในการสนับสนุน
ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบัติต่าง ๆ 

1,500,000.00 970,000.25 529,999.75 เจ้าหน้าท่ีมี
ความพร้อมใน

การปฏิบัตหิน้าท่ี 

- - 

 
13 

แผนงานงบกลาง 
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ 

 
150,000.00 

 
- 

 
150,000.00 

- งดกิจกรรม 
เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 

- 

14 เงินบ ารุงสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย 200,860.00 200,860.00 - อบจ.มีศักยภาพ - - 
 เงินสมทบกองทุนทดแทน 33,000.00 33,000.00 - ลูกจ้างไดร้ับการ

คุ้มครองดูแล 
- - 

 รวม 9,153,860.00 6,454,262.16 2,699,597.84 - - - 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 
1 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,00 
บีทียู 

 
64,800.00 

 
63,000.00 

 
1,800.00 

 
2 เครื่อง 

 
- 

 
- 

 
2 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี . 
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน 

 
1,000,000.00 

 
- 

 
1,000,000.00 

 
1 คัน 

 
- 

 
- 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

3 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 16 
ตัว อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ 

500,000.00 - 500,000.00 - - - 

4 ป้อมยามส าเร็จรูปโครงเหล็ก ขนาด 
1.50*1.50*2.40 ม. โครงเหล็กฯ 

40,000.00 37,450.00 2,550.00 1 ป้อม - - 

5 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 8 ตัว 
สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี 

300,000 255,710.00 44,290.00 8 ตัว - - 

6 ตู้ จั ด แ ส ด ง ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก  ข น า ด 
1.90*1.90*0.30 ม. จ านวน 2 ตู้ 

34,000.00 34,000.00 - 2 ตู ้ - - 

7 เครื่องช่างน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่
วัดส่วนสูง จ านวน 1 เครื่อง  

20,000.00 20,000.00 - 1 เครื่อง - - 

8 ลู่วิ่งไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใช้
ในสวนน้ าเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว 

180,000.00 178,000.00 2,000.00 2 เครื่อง - - 

9 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 1 
ชุด 7 รายการ ส าหรับใช้ท่ีอุทยานวีรชน
ค่ายบางระจัน 
- เครื่องบริหารไหล่และสะโพก 1 เครื่อง 
- เครื่องแก้ปวดข้อเข่าโครงสร้างเหล็ก 1 
เครื่อง 
- เครื่องบริหารเข่า น่อง ข้อเข่าแบบสปริง
น่องโครงสร้างเหล็กท่ีน่ังมีพนักพิงฯ 1 
เครื่อง 

80,000.00 80,000.00 - 1 ชุด - - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

9 
(ต่อ) 

- เครื่องออกก าลังกายข้อเข่าจักยานล้อ
เหล็กฯ 1 เครื่อง 
- ลู่อเนกประสงค์(แบบโยก-วิ่ง สลับเท้า) 
โครงสร้างวัสดุเหล็กฯ 1 เครื่อง 
- เครื่องออกก าลังกายแขน โครงสร้าง
เหล็กฯ 1 เครื่อง 
- เครื่องซิทอัพและนวดหลัง โครงสร้าง
เหล็กฯ 1 เครื่อง 

      

10 จัดท าซุ้มนักกีฬาฟุตบอลส ารอง จ านวน 
2 ซุ้ม 

80,000.00 80,000.00 - 2 ซุ้ม - - 

11 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สักท าด้วยไม้สัก ม.
9  หน้ า 9  พร้อม โต๊ ะกราบ  1  ตั ว 
จ านวน 1 ชุด 

16,900.00 15,900.00 1,000.00 1 ชุด - - 

12 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  ขนาด 
60*120 ซม. จ านวน 60 ตัว 

132,000.00 63,000.00 69,000.00 60 ตัว - - 

13 จัดซื้ อและติดตั้ งระบบเสีย งที่ ห้ อง
ประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ 

300,000.00 - 300,000.00 - - - 

14 เครื่องมัลติมี เดียโปรเจคเตอร์ ระดบ 
XGA ขนาด 4 ,000 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เครื่อง 

42,500.00 - 42,500.00 - - - 

15 จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว หรือ 
96*1120 นิ้ว หรือ 108*108 นิ้ว 
หรือ 93*124 นิ้ว หรือ 8*10 ฟุต 
หรือ 9*9 ฟุต 

24,300 - 24,300.00 - - - 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 
ผลสัมฤทธิ ์

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

16 ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จ านวน 
1 ป้าย งานป้ายซิงค์ระชาสัมพันธ์ UV 
ห น า  1 .0 0  มิ ล ลิ เม ต ร  ข น า ด 
1.20*2.40 ม. งานติดตั้งเสาเหล็ก
กล้องด า 3*3 นิ้ว หนา 2.3 มิลลิเมตร 
พร้อมโครงเคร่าทาสี 

9,900.00 9,900.00 - 1 ป้าย - - 

17 ถังขยะพลาสติกแยกประเภทพร้อม
แท่น หองแผนฯ 1 ขุด กองคลัง 2 ชุด 

39,600.00 26,700.00 12,900.00 2 ชุด - - 

 
18 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ (GPS) พร้อมติดตั้ งและดูแล
ส าหรับติดตั้งกับรถในฝ่ายเครื่องจักรกล 

 
100,000.00 

 
52,200.00 

 
47,800.00 

 
6 คัน 

 
- 

 
- 

19 ค่าจัดซื้อชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสติก
ปลาย เครนของรถบรรทุกติดเครน 
หมายเลขทะเบียน 81-1172 พร้อม
ติดตั้งจ านวน 1 ชุด 

100,000.00 8,800.00 91,200.00 1 ชุด - - 

 รวม 3,064,000.00 924,660.00 2,000,340.00 - - - 
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ส่วนที่ 4 ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา จังหวัดสิงห์บุรี 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าโครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี๒๕๖๓ 

ลงพ้ืนที่ทั้ง ๖ อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรี พบปะกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียน     
ไว้แล้ว เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อน พร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ส าหรับโครงการ
ดังกล่าวเป็นการด าเนินการโครงการต่อเนื่องทุกปี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการตรวจคัดกรอง… 
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โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าโครงการตรวจคัดกรอง
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในสถานที่สถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆ หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือน าผู้ เสพหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ          
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูต่อไป โดยมอบชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะชนิดตลับ ให้กับ     
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยเพื่อเป็นผู้น าในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยเพ่ือเป็นผู้น าในชุมชน รุ่นที่ ๑๐ ณ สมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชน
จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการตลาดประชารัฐ… 



- ๔2 - 
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนคนเดิน รศ.130 จังหวัดสิงห์บุรี 

 จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว 
ถนนคนเดิน ร.ศ.๑๓๐” จังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณสันเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม (ร.ศ.130) 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าในราคาถูก และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามนโยบาย
รัฐบาล ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00-21.00 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกสอนว่ายน้ าขั้นพื้นฐานและสู่ความเป็นเลิศ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐานและสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 

ประจ าปี 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการแข่งขันฟุตบอล… 
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โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2563 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการแข่งขัน “ฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด 

ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ แข่งขันระหว่างวันที่ 15-16,12-13 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ซึ่งภายในงานมีการสาธิตการท ากระทงจากวัสดุธรรมชาติ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม
ของเด็กและประชาชนทั่วไป การแสดงดนตรีรีไซเคิล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยกับการ "ร าวงย้อนยุค"      
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนน้ าเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ปรับปรุงภูมิทัศน์… 
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ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
 อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมด้วยเครื่องจักรกล ลงพ้ืนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดหญ้าบริเวณ

เกาะกลางถนนสายเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการหลังฝนถนนเรียบ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินงาน ตามโครงการ “หลังฝน-ถนนเรียบ” และตามการ
ร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ โดย ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล        
ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ โดยกองช่าง องค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพ้ืนที่ด าเนินการซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่ช ารุด ถนนที่มีวัชพืชปกคลุมไหล่ทาง      
ขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ าต่างๆ ที่ตื้นเขิน ให้สามารถใช้เป็นทางน้ าส าหรับอุปโภค -บริโภค โดยเฉพาะในด้าน
เกษตรกรรม ในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี นับเป็นความร่วมมือในการดูแลประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/องค์การบริหาร... 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี        
นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และมีการบรรยายเรื่อง "องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน" โดย นายสมศักดิ์ จันทา 
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงาน อบจ.สิงห์บุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

/โครงการอนุรักษ์… 
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โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุกรรมพืชและสวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ลงพ้ืนที่ติดตามสอดส่อง 
ผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรม และโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ติดตามโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยฯ และโครงการ พัฒนาอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อบจ.สิงห์บุรี และลงพ้ืนที่
ติดตามโครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
/โครงการ อบจ.สิงห์บุรี… 
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  โครงการ อบจ.สิงห์บุรี พบปะสื่อมวลชน และองค์กรเครือข่าย 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัด
โครงการ “อบจ.สิงห์บุรี พบปะสื่อมวลชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563” เพ่ือประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง และนโยบายการบริหารงานที่ส าคัญ ในด้านต่าง ๆ ของ อบจ.สิงห์บุรี และให้สื่อมวลชนมีโอกาส
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ อบจ.สิงห์บุรี โดยมีการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ/ กิจกรรมส าคัญๆ 
ของ อบจ.สิงห์บุรี ที่ได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดแสดงเป็นนิทรรศการขนาดย่อมพร้อม
เจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล น าเสนอต่อสื่อมวลชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้า      
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการอบรม… 
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โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส านึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ 
ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายประเทือง วิจารณ์ปรีชา รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ได้แก่ 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด อบจ.สิงห์บุรี ได้รับความเมตตาจาก พระมหา
จินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน ดร. เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม แสดงปาฐกถา เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน , การบรรยาย เรื่อง กฎหมาย ป.ป.ช. เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนายสุวิทย์ เรวิก ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ,           
การบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนางสีไพร โกธรรม ปลัด อบจ.สิงห์บุรี 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ อบจ.สิงห์บุรี 
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ผลการด าเนินงาน  

เบิกจ่าย ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 37 31 14 1 15 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิต  
ทางการเกษตร 

3 1 - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนา วัฒนธรรม และวิถชีีวิต 

29 26 11 3 14 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ 3 1 - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการบรกิารสาธารณะ 

46 39 13(12) 24(2) 37 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

8 4 3 - 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหาร 
และการจัดการ 

18 14 10(1) (2) 10 

บัญชีครภุัณฑ ์ - 19 14 2 16 
รวมท้ังสิ้น 144 135 65 31 96 

 
แผนภูมิ : สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่ายจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 67,189,000.00 62,440,376.60 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 100,000.00 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถชีีวิต 25,846,000.00 5,149,780.70 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ 100,000.00 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 84,700,000.00 54,482,609.81 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5,265,000.00 4,834,715.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 9,153,860.00 6,454,262.16 
บัญชีครภุัณฑ ์ 3,064,000.00 924,660.00 
 
แผนภูมิ : แสดงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 6 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ปัญหา อุปสรรค  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเทศไทยประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงจังหวัดสิงห์บุรีที่ต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าว ตามค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี  มีผลท าให้โครงการ/กิจกรรม            
ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนจ านวนมากหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต้องงดไปไม่สามารถด าเนินการได้      
ท าให้ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีสัดส่วนผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์    
และแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเหมาะสมกับสถานการณ์และตอบสนอง   
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีให้มากท่ีสุด 

  ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไม่สามารถทราบได้ว่า
จะหมดไปจากประเทศเมื่อใด ตลอดจนสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
จึงต้องมีความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่เสมอ การวางแผนการด าเนินงานต่างๆ
ตั้งแต่การก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์    
อย่างละเอียดรอบคอบ และด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือแก้ปัญหา           
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

ทั้งนี้  ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ
เสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้โดยตรงต่อผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ งห์บุ รี  หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ งห์บุ รี 
https://www.singburipao.go.th/index/?page=ny ห รือติ ดต่ อ ให้ ข้ อมู ล ได้ ที่ ส านั กงานองค์ การบริห าร         
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี – ชัยนาท ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-3650-0030 ในวันและเวลาราชการ 
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