แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงาน การศึกษา

๑

โครงการ
กิจกรรมจัดการศึกษา/สํงเสริมการ
ศึกษา สนับสนุนการศึกษา และจัดหา
สื่อการเรียนการสอน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
สํงเสริมกิจกรรมการศึกษาด๎านวิชาการแกํบคุ ลากร
ทางด๎านการศึกษา การศึกษานอกสถานที่ และด๎าน
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสํงเสริมทักษะ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑,๐๐๐,๐๐๐ สถานศึกษาในเขต สานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

การเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียนกํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา
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มัธยมศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนสํงเสริมการศึกษา
แกํสถานศึกษาอื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี
๒

จัดงานวันเด็ก

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานวันเด็ก และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข๎อง

๑,๐๐๐,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

สานักปลัดฯ

๓

สํงเสริมทักษะการเรียนรู๎

ดาเนินกิจกรรมสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ให๎แกํคณะครู
ให๎แกํคณะครู นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
ในเขตจังหวัดสิงห์บรุ ี

๒,๐๐๐,๐๐๐

สวนสัตว์ซาฟารี
เวิลด์ กทม.

สานักปลัดฯ
รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

๔

ฝึกสอนวํายน้าขั้นพื้นฐานและสูํความ
เป็นเลิศ

ดาเนินการสอนวํายน้าขั้นพื้นฐานและสูํความเป็นเลิศ
เชํน คําวัสดุอปุ กรณ์การวํายน้า คําชุดวํายน้า คําอาหาร
คําตอบแทนผู๎ฝึกสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง

๕๐,๐๐๐

สระวํายน้า
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

1.2 แผนงาน สาธารณสุข

๑

โครงการ
สํงเสริมสุขภาพการปูองกันการแพรํ
ระบาดและควบคุมโรคติดตํอ และโรค
ระบาดตํางๆ หรือฝึกอบรมความรู๎
ให๎แกํ อสม.

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพการปูองกันการ
แพรํระบาดการควบคุมโรคติดตํอโรคระบาดตํางๆ หรือ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎

จัดกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรม อสม. วัน อสม.แหํงชาติ (20 มีนาคม
ประจาหมูํบา๎ นและศักยภาพของ อสม. ของทุกปี) เชํนกิจกรรมแขํงขันกีฬา กิจกรรมที่สร๎าง
ความสามัคคีในหมูํคณะ และกิจกรรมอื่นๆ

๓

สนับสนุนการดาเนินงานของสาธารณสุข สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูํบา๎ นตามโครงการสํงเสริม
ประจาหมูํบา๎ นเป็นคําปุวยการหรือคําตอบแทนสาหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบา๎ น อาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบา๎ น (อสม.) เชิงรุก
(อสม.) เชิงรุก

4

รณรงค์เพื่อปูองกันโรคเอดส์

อุดหนุนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ีในการจัด
กิจกรรมโครงการเสริมสร๎างศักยภาพกลุํมผู๎ตดิ เชื้อ
และทักษะชีวิตในดลุํมเยาวชนเพื่อปูองกันเอดส์จังหวัด
สิงห์บรุ ี และอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง

พ.ศ. ๒๕๖๑

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

๕๐๐,๐๐๐

๓๓,๐๕๕,๒๐๐

๓๗๐,๐๐๐

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัด
รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

อสม.ในเขตจังหวัด สานักปลัดฯ
สิงห์บรุ ี

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
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๒

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี
สานักปลัดฯ

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

ลาดับ
ที่

1.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

๑

โครงการ
สํงเสริมสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาด๎านอื่นๆ
ของผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา ผู๎พกิ าร
ผู๎ดอ๎ ยโอกาส และ อบจ.พบปะเยี่ยมเยียนผู๎พกิ ารและผู๎ดอ๎ ยโอกาส

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการสํงเสริมสุขภาพสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือโครงการ อบจ.พบปะเยี่ยมเยียน
ผู๎พกิ าร และผู๎ดอ๎ ยโอกาส ผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา
ให๎มคี ณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๒,๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี
สานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

1.4 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

๒

๓

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารสํวนจังหวัดพบปะ
เยี่ยมเยียนประชาชน อบจ.เคลื่อนที่
สิงห์บรุ ีคนดีเมืองนําอยูํ

ดาเนินโครงการองค์การบริหารสํวนจังหวัดพบปะ
เยี่ยมเยียนประชาชน อบจ.เคลื่อนที่ สิงห์บรุ ีคนดีเมือง
นําอยูํ ออกบริการรํวมกับสํวนราชการตํางๆ เชํน
บริการตัดผม บริการตรวจสุขภาพ บริการซํอมแซม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ

ตรวจคัดกรองค๎นหาผู๎เสพ/ผู๎ตดิ ยา
เสพติด

ดาเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรองค๎นหาผู๎เสพ/ผู๎ตดิ ยา
เสพติดในกลุํมเปูาหมายที่กาหนด เชํน หมูํบา๎ น ชุมชน
สถานศึกษา และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี

๔๐๐,๐๐๐

ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์อานวยการปูองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อบจ.สิงห์บรุ ี
(ศอ.ปส.อบจ.สิงห์บรุ ี)

ดาเนินการจัดกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี

๖๐๐,๐๐๐

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองกิจการสภาฯ

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง
พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองกิจการสภาฯ

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง
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๑

โครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๘๐๐,๐๐๐
พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี
สานักปลัดฯ

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

ลาดับ
ที่

1.4 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

4

๕

๗

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

แขํงขันฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บรุ ีคพั ดาเนินการจัดการแขํงขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน เพื่อ
ตํอต๎านยาเสพติด
สํงเสริมให๎นกั เรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ และให๎ความสาคัญ
กับการออกกาลังกายเพื่อหํางไกลยาเสพติด และอื่นๆ

พ.ศ. ๒๕๖๑

พัฒนาศักยภาพภูมปิ ญ
ั ญาผู๎สูงวัย
ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎สูงวัยสร๎างเครือขําย
เพื่อเป็นผู๎นาในชุมชน (โรงเรียนผู๎สูงอายุ คลังปัญญา พัฒนาโรงเรียนผู๎สูงอายุให๎มคี วามเข๎มแข็ง
อบจ.สิงห์บรุ ี)
เพื่อให๎ผู๎สูงอายุสามารถนาความรู๎ประสบการณ์ไป
พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดการจัดกิจกรรม
การอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต๎น

๖๐๐,๐๐๐

สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายภาค
ประชาชน หรือ องค์กรประชาชน

ดาเนินงานพัฒนาเครือขํายภาคประชาชน หรือ องค์กร
ประชาชน เชํน จัดประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา
การศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง

๕๐๐,๐๐๐

อบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชน
บุคลากรในสังกัด เอกชน เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ฯลฯ เกี่ยว
กับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง

๑๐๐,๐๐๐

สิงห์บรุ ี

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองกิจการสภาฯ

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

ตามที่โครงการ
กาหนด

ตามที่โครงการ
กาหนด

กองกิจการสภาฯ

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง
กองกิจการสภาฯ

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

-๘-

๖

โครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๔๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา อบจ.
กองกิจการสภาฯ

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

ลาดับ
ที่

1.4 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

8

9

โครงการ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการพัฒนาท๎องถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมสาหรับภาคประชาชนในการ
พัฒนาท๎องถิ่น ให๎ภาคประชาชนมีความแข็งแรงและ
สามารถพึ่งพาตนเองได๎ โดยการจัดประชุมรํวมของ
ภาคประชาชน การจัดเวทีเสวนา เวทีสาธารณะ
การจัดอบรมสัมมนา เป็นต๎น

พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ อุดหนุนชมรมผู๎สูงอายุในการจัดกิจกรรมพัฒนา
สมาชิกและชมรมผู๎สูงอายุจังหวัดสิงห์บรุ ี คุณภาพชีวิตและศักยภาพของสมาชิกและชมรม
ผู๎สูงอายุจังหวัดสิงห์บรุ ี

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑๐๐,๐๐๐
ตามที่โครงการ
กองกิจการสภาฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๕๐๐,๐๐๐

กาหนด

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

ตามที่โครงการ
กาหนด

สานักปลัดฯ
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1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑

๒

โครงการ
สํงเสริมกีฬา

แขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
สํงเสริมสนับสนุนกีฬาจังหวัดและกีฬาเยาวชน
กีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการจัด
การแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ เพื่อความเป็นเลิศใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ดาเนินการจัดการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อเป็น
การสํงเสริมให๎บคุ ลากรของหนํวยงาน อปท. ได๎มกี าร
แขํงขันกีฬาสร๎างความสัมพันธ์อนั ดี และมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา อบจ.
สานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๕๐๐,๐๐๐

สิงห์บรุ ี

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

สนามกีฬา อบจ.
สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
รํวมกับ อปท.
ในเขตจังหวัด
และหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

แขํงขันกีฬาถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ดาเนินการจัดการแขํงขันกีฬาถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ
สิงห์บรุ ีคนดีเมืองนําอยูํ
มาราธอน สิงห์บรุ ีคนดีเมืองนําอยูํ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๗๐๐,๐๐๐
ศาลากลาง จ.สิงห์บรุ ี สานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

(หลังเดิม)

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

แขํงขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา
อบจ.สิงห์บรุ ี

ดาเนินการจัดการแขํงขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา
อบจ.สิงห์บรุ ี ครั้งที่ 10 ประจาปี ๒๕๖1

๒๕๐,๐๐๐

อุทยานแมํลาฯ

สานักปลัดฯ
รํวมกับชมรมจักรยาน
และหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง

5

แขํงขันกีฬาเทควันโด อบจ. สิงห์บรุ ี
ถิ่นวีรชนแชมป์เปี้ยนชิพชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

ดาเนินการจัดการแขํงขันกีฬาเทควันโด อบจ.สิงห์บรุ ี
ถิ่นวีรชนแชมป์เปี้ยนชิพ ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11
ประจาปี ๒๕๖๑

๒๕๐,๐๐๐

สนามกีฬา อบจ.
สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
รํวมกับชมรมเทควันโด
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

๖

แขํงขันกีฬาระหวํางโรงเรียน

ดาเนินการจัดการแขํงขันกีฬาระหวํางโรงเรียนตํางๆ
เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎นกั เรียนได๎ออกกาลังกาย รู๎รัก
สามัคคี และหํางไกลยาเสพติด

๑,๐๐๐,๐๐๐

๗

ปั่นเปิดเมืองวีรชนสิงห์บรุ ี คนดี
เมืองนําอยูํ

ดาเนินการจัดกิจกรรมปั่นเปิดเมืองวีรชนสิงห์บรุ ี
คนดี เมืองนําอยูํ ระยะทางไกล ระยะทางใกล๎
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561

๗๐๐,๐๐๐

สนามกีฬา อบจ.
สานักปลัดฯ
สิงห์บรุ ี หรือ สนาม รํวมกับ สนง.ศึกษาธิการ
กีฬาโรงเรียน
จังหวัด และหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง
อุทยานวัรชนคํายบางระจัน

สานักปลัดฯ

รํวมกับหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง
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4

1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

8

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของข๎าราชการ ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการการออกกาลังกาย
ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎างในสังกัด
เพือ่ สุขภาพของข๎าราชการ ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง
อบจ.สิงห์บรุ ี และประชาชนทั่วไป
ในสังกัด อบจ.สิงห์บรุ ี และประชาชนทั่วไป

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๕๐,๐๐๐
สนง.อบจ.สิงห์บรุ ี, สานักปลัดฯ
สวนน้าเพื่อสุขภาพ,
สนามกีฬา อบจ.สห.

ดาเนินการจัดการแขํงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภาย
ในและนอกหนํวยงาน เชํน การแขํงขันกีฬาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดสิงห์บรุ ี การแขํงขันกีฬาระหวําง
หนํวยงาน

๒๐๐,๐๐๐

10 กํอสร๎างพัฒนาปรับปรุงซํอมแซม บารุง
รักษาสนามกีฬา อบจ.สิงห์บรุ ี และสิ่ง
กํอสร๎างภายในบริเวณสนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

10.1 จัดหาปูายอักษรไฟวิง่ อิเล็คทรอนิกส์ 7 สี
พร๎อมติดตั้ง
10.2 จัดหาปูายอักษรไฟวิง่ อิเล็คทรอนิกส์สีแดงและ
นาฬิกาบอกเวลาพร๎อมติดตั้ง

300,000

11 กํอสร๎างพัฒนาปรับปรุงซํอมแซม บารุง 11.1 ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ทศิ ตะวันออกภายใน
รักษาสนามกีฬา อบจ.สิงห์บรุ ี และสิ่ง สนามกีฬา อบจ.สห. รายละเอียดตามแบบ อบจ.สห.
กํอสร๎างภายในบริเวณสนามกีฬา
11.2 บารุงรักษาและซํอมแซมสนามกีฬา อบจ.สห.
อบจ.สิงห์บรุ ี
เพื่อรองรับการแขํงขันกีฬาในระดับตํางๆ

1,600,000

๑๒ จัดซื้อ/จัดหาวัสดุเพื่อใช๎ในการ
ปฏิบตั งิ าน

คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได๎แกํ สารเคมี
ประเภทคลอรีน น้ายากาจัดตะไครํน้า และวัสดุอื่นๆ

๖๐๐,๐๐๐

13 คําใช๎จํายสาธารณูปโภค

13.1 คํากระแสไฟฟูา
13.2 คําน้าประปา
13.3 คําบริการโทรศัพท์

๑๐๒,๗๒๐
๔๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
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แขํงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

9

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๕๕,๐๐๐
สานักปลัดฯ
สนามกีฬา อบจ.
สิงห์บรุ ี

๙๐๐,๐๐๐

กองคลัง

1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในสนามกีฬา อบจ.สิงห์บรุ ี
เชํน เสาไฟฟูา ตู๎ควบคุมระบบไฟฟูา และวัสดุอปุ กรณ์
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องและจาเป็น

๕๐๐,๐๐๐

๑๕ จัดซื้อตู๎เหล็กบานเปิด 2 บาน

จัดซื้อตู๎เหล็กบานเปิด 2 บาน จานวน 7 ตู๎

๓๘,๕๐๐

16 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง

๒๘,๖๐๐

๑๗ จัดซื้อเก๎าอี้พลาสติก (แบบมีพนักพิง)

จัดซื้อเก๎าอี้พลาสติก (แบบมีพนักพิง)
จานวน 100 ตัว

๓๐,๐๐๐

18 จัดซื้อเครื่องรับ-สํงวิทยุ ชนิดมือถือ

จัดซื้อเครื่องรับ-สํงวิทยุ ชนิดมือถือ
จานวน 10 เครื่อง

๗๕,๐๐๐

19 จัดซื้อผ๎ามําน

จัดซื้อผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์พร๎อมติดตั้ง

๑๐๐,๐๐๐

20 จัดซื้อเครื่องตัดแตํงกิ่งไม๎

จัดซื้อเครื่องตัดแตํงกิ่งไม๎ จานวน 2 เครื่อง

๕๐,๐๐๐

๒๑ จัดซื้อจักรยานนั่งตรงเพื่อ
การออกกาลังกาย

จัดซื้อจักรยานนั่งตรง เพื่อการออกกาลังกาย
จานวน 1 เครื่อง

๗๕,๐๐๐

22 จัดซื้อชุดฝึกกล๎ามเนื้อรวม 3 สถานี

จัดซื้อชุดฝึกกล๎ามเนื้อรวม 3 สถานี
จานวน 1 ชุด

๗๐,๐๐๐
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14 ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในสนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

1.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑๕๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

23 จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายลูํวงิ่ ไฟฟูา

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายลูํวงิ่ ไฟฟูา
จานวน 2 เครื่อง

24 จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุํม

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุํม ขนาดทํอสํง
ไมํนอ๎ ยกวํา 1.5 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง

๒๐,๐๐๐

25 จัดซื้อโทรทัศน์สี LED TV

จัดซื้อโทรทัศน์สี LED TV จานวน 1 เครื่อง

๕,๐๐๐

๒๖ จัดซื้อม๎านั่งยาว ไมํมพี นักพิง

จัดซื้อม๎านั่งยาว ไมํมพี นักพิง จานวน 20 ตัว

๖๐,๐๐๐

27 จัดซื้อถังขยะ พร๎อมล๎อเข็น

จัดซื้อถังขยะ พร๎อมล๎อเข็น จานวน 21 ถัง

๓๗,๘๐๐

สนามกีฬา
อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
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สนามกีฬา อบจ.สห. สานักปลัดฯ
และสถานที่ที่อยูํใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบจ.สิงห์บรุ ี

1.6 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

๑

โครงการ
รักษาความสงบเรียบร๎อยภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการจัดการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในและ
การฝึกอบรมในการจัดกิจกรรมตํางๆ เชํน การปูองกัน
และลดอุบตั เิ หตุทางถนนในชํวงเทศกาลสาคัญ การให๎
การสนับสนุนการดาเนินการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
อาสาสมัคร หนํวยกู๎ภยั และอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๕๐๐,๐๐๐
พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี
กองชําง

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชวี ิต
2.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑

โครงการ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอนั เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑,๕๐๐,๐๐๐ ตามที่โครงการ
สานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

กาหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒

การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
หรืองานวัฒนธรรมประเพณี

ดาเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว วัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด เชํน สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยว
ประจาปี งานวัฒนธรรมประเพณีตาํ งๆ กิจกรรมฉลอง
ศาลหลักเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง

๓

ครอบครัวหรรษา วันมหาสงกรานต์
สืบสานประเพณีไทย หํวงใยผู๎สูงอายุ

ดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานวันผู๎สูงอายุ
วันครอบครัว และกิจกรรมเกี่ยวกับวันสงกรานต์

4

วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเฉลิม
ดาเนินการจัดงานวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเฉลิม
๘๐๐,๐๐๐
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี

๕

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ๎าบ๎าน
อาสาพาเที่ยว

ดาเนินการจัดฝึกอบรมให๎ความรู๎ดา๎ นประวัตศิ าสตร์
สถานที่ทอํ งเที่ยวที่ อบจ. รับผิดชอบ

๑๐๐,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

สานักปลัดฯ
รํวมกับหนํวย
งานที่เกี่ยวข๎อง

๖

ประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว

ดาเนินการประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว เชํน ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วารสาร
ตํางๆ แผํนพับ และอื่นๆ

๕๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

๕๐๐,๐๐๐

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

ศาลากลางจังหวัด
หลังเดิม

สานักปลัดฯ
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วัดพระนอนจักรสีห์
วรวิหาร

2.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๗

โครงการ
งานประเพณีเทศกาลกินเจ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
อุดหนุนคณะกรรมการศาลเจ๎าบุญเถ๎ากงมําในการจัด
กิจกรรมงานประเพณีเทศกาลกินเจ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๒๕๐,๐๐๐
ศาลเจ๎าปึงเถ๎า
สานักปลัดฯ
กงมํา

สืบสานงานประเพณีมวํ นซื่นหมูํเฮาลาวแง๎วทองเอน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลทองเอนในการจัดกิจกรรม
สืบสานงานประเพณีมวํ นซื่นหมูํเฮาไทย-ลาวแง๎วทองเอน
อ.อินทร์บรุ ี

๘๐,๐๐๐

วัดดงยาง ต.ทองเอน สานักปลัดฯ
อ.อินทร์บรุ ี

9

สัปดาห์สร๎างจิตสานึกราลึกถึงวีรชน
ชาวบ๎านบางระจัน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอคํายบางระจันในการจัด
กิจกรรมสัปดาห์การสร๎างจิตสานึกราลึกวีรชนชาวบ๎าน
บางระจัน

๕๐,๐๐๐

อุทยานวีรชนคํายฯ สานักปลัดฯ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลหัวปุาในการจัดกิจกรรม
ตามรอยเสด็จประพาสต๎น พระปิยมหาราช

๕๐,๐๐๐

วัดพรหมเทพาวาส
อ.พรหมบุรี

พระปิยมหาราช
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8

10 ตามรอยเสด็จประพาสต๎น

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

สานักปลัดฯ

๑๑ กํอสร๎างสัญลักษณ์ประตูสูํเมืองสิงห์

ดาเนินการกํอสร๎างสัญลักษณ์ประตูสูํเมืองสิงห์
บนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 32 อ.พรหมบุรี,อ.อินทร์บรุ ี
จ.สิงห์บรุ ี ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๒,๗๐๐,๐๐๐

ทางหลวงหมายเลข กองชําง
32 อ.พรหมบุรี,
อ.อินทร์บรุ ี

๑๒ ปรับปรุงพัฒนาสวนน้าเพื่อสุขภาพ
และการทํองเที่ยว (หนองหม๎อแกง)

ดาเนินการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พร๎อมติดตั้งเครื่องเลํน
กลางแจ๎งบริเวณสวนน้าเพื่อสุขภาพและการทํองเที่ยว
หนองหม๎อแกง รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.สห.

๑,๒๐๐,๐๐๐

สวนน้าเพื่อสุขภาพฯ สานักปลัดฯ

2.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ

๑๓ จัดซื้อ/จัดหาวัสดุเพื่อใช๎ในการ
ปฏิบตั งิ าน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
13.1 วัสดุสานักงาน ได๎แกํ กระดาษถํายเอกสาร
กระดาษโรเนียว หมึก ดินสอ ปากกา แฟูม และอื่นๆ
13.2 วัสดุงานบ๎านงานครัว ได๎แกํ ไม๎กวาด ใบมีดเครื่อง
ตัดหญ๎า สายยาง ก๏อกน้า และอื่นๆ
13.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ ได๎แกํ หมึกคอมพิวเตอร์
แผํนบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ์ และอื่นๆ
13.4 วัสดุการเกษตร ได๎แกํ พันธุส์ ัตว์น้า พันธุพ์ ชื
ปุ๋ย สารเคมีปอู งกันกาจัดศัตรูพชื และสัตว์ และอื่นๆ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๓๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๑๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

จัดซื้อจักรยานนั่งตรง เพื่อการออกกาลังกาย
จานวน 2 เครื่อง

๑๕๐,๐๐๐

15 จัดซื้อชุดฝึกกล๎ามเนื้อรวม 3 สถานี

จัดซื้อชุดฝึกกล๎ามเนื้อรวม 3 สถานี
จานวน 1 ชุด

๗๐,๐๐๐

16 จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายลูํวงิ่ ไฟฟูา

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายลูํวงิ่ ไฟฟูา
จานวน 2 เครื่อง

๑๕๐,๐๐๐

17 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย จานวน 1 ระบบ

๑๐๐,๐๐๐

18 ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิด (CCTV)

ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิด (CCTV)

๑๐๐,๐๐๐

19 จัดซื้อม๎านั่งยาว ไมํมพี นักพิง

จัดซื้อม๎านั่งยาว ไมํมพี นักพิง จานวน 20 ตัว

๖๐,๐๐๐

20 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
(โทรโขํง)

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (โทรโขํง)
จานวน 1 เครื่อง

๒,๕๐๐

-16-

14 จัดซื้อจักรยานนั่งตรงเพื่อ
การออกกาลังกาย

อบจ.สิงห์บรุ ี
และสถานที่ที่อยูํ สานักปลัดฯ
ในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.สห.
กองแผนฯ

สวนน้า
เพื่อสุขภาพฯ

สานักปลัดฯ

โบราณสถานเตาเผา กองแผนฯ
แมํน้าน๎อย

2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

๑

จัดงานสดุดวี ีรชนชาวบ๎านบางระจัน

ดาเนินการจัดงานบวงสรวงสดุดวี ีรชนคํายบางระจัน
เชํน งานแสดง แสง สี เสียง คําจ๎างเหมาดนตรี
คําอาหารวําง คําเครื่องดื่ม ผ๎าประดับเวที
และอื่นๆ ที่จาเป็น

2

จัดซื้อม๎านั่งยาว ไมํมพี นักพิง

จัดซื้อม๎านั่งยาว ไมํมพี นักพิง จานวน 20 ตัว

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑,๐๐๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๖๐,๐๐๐

จัดซื้อพัดลมติดผนัง

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จานวน 6 ตัว

๑๒,๐๐๐

๔

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุํม

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุํม ขนาดทํอ 2 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

๑๖,๐๐๐

กองชําง
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3

อุทยานวีรชน
คํายบางระจัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

๑

๒

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

ศูนย์การเรียนรู๎ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ดาเนินจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให๎เป็น
ศูนย์เสริมสร๎างความรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนากลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร กลุํม
สหกรณ์ และกลุํมแมํบา๎ น

ดาเนินการจัดอบรม และศึกษากลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร
กลุํมสหกรณ์ และกลุํมแมํบา๎ น ในการเปิดโอกาสให๎กลุํม

ตํางๆ ได๎มที กั ษะ เพิ่มความรู๎ ได๎รับประสบการณ์ใหมํๆ
ในการนามาประยุกต์ใช๎กบั กลุํมของตนเอง

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๕๐๐,๐๐๐
วัดธรรมสังเวช
กองแผนฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

ต.หัวไผํ อ.เมืองฯ

๕๐๐,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

สานักปลัดฯ
รํวมกับหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง
-๑๘-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และการบริการสาธารณะ
4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

หลังฝนถนนเรียบ

ดาเนินการการซํอมแซมถนนสายตํางๆ รวมทั้งปรับปรุง
คู คลอง แหลํงน้าตํางๆ ในเขตจังหวัดสิงห์บรุ ี

๓,๐๐๐,๐๐๐

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

๒

ปรับปรุงขยายสะพาน คสล.

ปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามคลอง
ชลประทาน ม.4 ต.ประศุก อ.อินทร์บรุ ี เดิมกว๎าง 4 เมตร
ยาว 18 เมตร ทางเท๎าข๎างละ 1 เมตร ปรับปรุงกว๎าง
7 เมตร ยาว 18 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกํอสร๎าง
ของท๎องถิ่น ท.3-40

๑,๑๐๐,๐๐๐

ม.4 ต.ประศุก
อ.อินทร์บรุ ี

กองแผนฯ

๓

กํอสร๎างถนน คสล. บนคันคลอง
ชลประทานบ๎านบางตาแก๎ว ม.9
ต.ห๎วยชัน เชื่อมตํอ ม.10 ต.ประศุก
อ.อินทร์บรุ ี

กํอสร๎างถนน คสล. บนคันคลองชลประทานบ๎านบาง
ตาแก๎ว ม.9 ต.ห๎วยชัน เชื่อมตํอ ม.10 ต.ประศุก
อ.อินทร์บรุ ี กว๎าง 5 เมตร ยาว 415 เมตร หนา
0.15 เมตร ตามแบบ อบจ.สห.กาหนด

๑,๐๐๐,๐๐๐

บนคันคลองชลประ- กองแผนฯ
ทานบ๎านบางตาแก๎ว
ม.9 ต.ห๎วยชัน เชื่อมตํอ
ม.10 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี

4 กํอสร๎างถนน คสล. ม.1 ซอยโรงธูป

กํอสร๎างถนน คสล. ม.1 ซอยโรงธูป ต.บางกระบือ
เชื่อมตํอ ต.ต๎นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บรุ ี กว๎าง 5 เมตร
ยาว 1,030 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน
อบจ.สิงห์บรุ ี

๒,๘๐๐,๐๐๐

ม.1 ซอยโรงธูป
กองแผนฯ
ต.บางกระบือ เชื่อม
ต่อ ต.ต้นโพธิ์
อ.เมืองสิงห์บรุ ี

5 กํอสร๎างถนน คสล. ม.4,5,6 ต.หัวไผํ

กํอสร๎างถนน คสล. ม.4,5,6 ต.หัวไผํ อ.เมืองสิงห์บรุ ี
กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๒,๐๐๐,๐๐๐

ม.4,5,6 ต.หัวไผํ
อ.เมืองสิงห์บรุ ี

6 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สาย สหถ.

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สาย สหถ.33001
(มํวงหมูํ-บางตายํอง) ต.มํวงหมูํ อ.เมืองสิงห์บรุ ี
กว๎าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ไหลํทางข๎างละ
0.50 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๒,๐๐๐,๐๐๐

สาย สหถ.33001 กองแผนฯ
(มํวงหมูํ-บางตายํอง)
ต.มํวงหมูํ อ.เมืองฯ

อ.เมืองสิงห์บรุ ี

33001 (มํวงหมูํ-บางตายํอง)
ต.มํวงหมูํ อ.เมืองสิงห์บรุ ี

กองแผนฯ

-๑๙-

๑

ต.บางกระบือ เชื่อมตํอ ต.ต๎นโพธิ์
อ.เมืองสิงห์บรุ ี

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

7 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต ม.4 สาย
บ๎านกลับ-ทองเลื่อน ต.โพทะเล
อ.คํายบางระจัน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ ส์
คอนกรีต ม.4 สายบ๎านกลับ-ทองเลื่อน ต.โพทะเล
อ.คํายบางระจัน กว๎าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๘๕๐,๐๐๐

ม.4 สายบ้านกลับ- กองแผนฯ
ทองเลื่อน ต.โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน

๘

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
แบบแอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต ม.2-5
ติกส์คอนกรีต ม.2-5 ต.โพสังโฆ อ.คํายบางระจัน
ต.โพสังโฆ อ.คํายบางระจัน
กว๎าง4-6 เมตร ยาว 873 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๑,๗๖๐,๐๐๐

ม.2-5 ต.โพสังโฆ
อ.คํายบางระจัน

9

กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณรอบบึง
กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณรอบบึงวังกระจับ
วังกระจับ ต.คอทราย อ.คํายบางระจัน ต.คอทราย อ.คํายบางระจัน กว๎าง 4 เมตร ยาว
714 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของ
อบจ.สิงห์บรุ ี

๑,๔๗๐,๐๐๐

บริเวณรอบบึง
กองแผนฯ
วังกระจับ ต.คอทราย
อ.คํายบางระจัน

๑,๕๐๐,๐๐๐

บริเวณบึงใหญํ เขต กองแผนฯ
ติดตํอ ม.8,5,7
ต.บางระจัน
อ.คํายบางระจัน

11 กํอสร๎างถนน คสล. สายเลียบลาพระยา กํอสร๎างถนน คสล. สายเลียบลาพระยาพายเรือ แปลง3
พายเรือ แปลง 3 แปลง 4 ม.8
แปลง 4 ม.8 ต.โพธิช์ ัย อ.อินทร์บรุ ี กว๎าง 4 เมตร
ต.โพธิช์ ัย อ.อินทร์บรุ ี
ยาว 605 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๑,๒๐๐,๐๐๐

สายเลียบลาพระยา กองแผนฯ
พายเรือ แปลง 3
แปลง 4 ม.8 ต.โพธิช์ ัย
อ.อินทร์บรุ ี

12 กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณปูอมตารวจ กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณปูอมตารวจ ม.7 ถึง
ม.7 ถึงโรงเรียนเทศบาลตาบลทับยา โรงเรียนเทศบาลตาบลทับยา ม.4 ต.ทับยา อ.อินทร์บรุ ี
ม.4 ต.ทับยา อ.อินทร์บรุ ี
กว๎าง 4 เมตร ยาว 613 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๑,๒๐๐,๐๐๐

ม.7 ถึง ม.4
กองแผนฯ
ต.ทับยา อ.อินทร์บรุ ี

กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณบึงใหญํ เขตติดตํอ
ม.8,5,7 ต.บางระจัน อ.คํายบางระจัน กว๎าง 4 เมตร
ยาว 728 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบจ.สิงห์บรุ ี

กองแผนฯ
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10 กํอสร๎างถนน คสล. บริเวณบึงใหญํ
เขตติดตํอ ม.8,5,7 ต.บางระจัน
อ.คํายบางระจัน

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

กํอสร๎างถนน คสล. ม.4 จากคลองหนองนาคฝั่ง
ตะวันออก ถึงเขต ม.10 ต.ประศุก อ.อินทร์บรุ ี
กว๎าง 4 เมตร ยาว 775 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๑,๖๐๐,๐๐๐

ม.4 จากคลองหนอง กองแผนฯ
นาคฝั่งตะวันออก
ถึงเขต ม.10 ต.ประศุก
อ.อินทร์บรุ ี

14 กํอสร๎างถนน คสล. ม.5 จากถนน
คันคลองชลประทานบรมธาตุซ๎าย ม.5
เขตติดตํอ ทต.อินทร์บรุ ี ไปทิศเหนือสุด
เขต ม.5 ติดตํอ อบต.ประศุก
อ.อินทร์บรุ ี

กํอสร๎างถนน คสล. ม.5 จากถนนคันคลองชลประทาน
บรมธาตุซ๎าย ม.5 เขตติดตํอ ทต.อินทร์บรุ ี ไปทิศ
เหนือสุดเขต ม.5 ติดตํอ อบต.ประศุก อ.อินทร์บรุ ี
กว๎าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.สิงห์บรุ ี

๒,๐๐๐,๐๐๐

ม.5 เขตติดตํอ ทต. กองแผนฯ
อินทร์บรุ ี สุดเขต
ม.5 ติดตํอ อบต.
ประศุก อ.อินทร์บรุ ี

15 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
แบบแอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต ม.4
ติกส์คอนกรีต ม.4 เชื่อมตํอ ม.6 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี
เชื่อมตํอ ม.6 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี กว๎าง 6 เมตร ยาว 865 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๒,๐๐๐,๐๐๐

ม.4 เชื่อมตํอ ม.6 กองแผนฯ
ต.พระงาม อ.พรหมบุรี

16 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
แบบแอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สายพักทัน- ติกส์คอนกรีต สายพักทัน-ไรํเจ๏ก ต.พักทัน อ.บางระจัน
ไรํเจ๏ก ต.พักทัน อ.บางระจัน
กว๎าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร ไหลํทางข๎างละ
1 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๒,๓๐๐,๐๐๐

สายพักทัน-ไรํเจ๏ก กองแผนฯ
ต.พักทัน อ.บางระจัน

17 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
แบบแอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต ม.13
ติกส์คอนกรีต ม.13 ต.ไม๎ดดั อ.บางระจัน กว๎าง
ต.ไม๎ดดั อ.บางระจัน
6 เมตร ยาว 739 เมตร ตามแบบแปลนของ
อบจ.สิงห์บรุ ี

๑,๗๐๐,๐๐๐

ม.13 ต.ไม๎ดดั
อ.บางระจัน

กองแผนฯ
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๑๓ กํอสร๎างถนน คสล. ม.4 จากคลอง
หนองนาคฝั่งตะวันออก ถึงเขต ม.10
ต.ประศุก อ.อินทร์บรุ ี

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

กํอสร๎างสะพาน คสล. ม.8 ต.ทํางาม อ.อินทร์บรุ ี
กว๎าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานกํอสร๎างของท๎องถิ่น ท.3-04

๒,๗๐๐,๐๐๐

ม.8 ต.ทํางาม
อ.อินทร์บรุ ี

กองแผนฯ

๑๙ พัฒนาซํอมบารุงรักษาทางที่ได๎รับ
การถํายโอน

19.1 กํอสร๎างถนน คสล.บนคันคลองชลประทาน ม.9
ต.บางระจัน เชื่อมตํอ ถนนสาย สห.ถ. 10013
บ๎านบางระจัน-บ๎านคอทราย ต.บางระจัน อ.คํายบางระจัน
กว๎าง 4 เมตร ยาว 645 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๑,๓๓๐,๐๐๐

ม.9 ต.บางระจัน กองแผนฯ
เชื่อมตํอ ถนนสาย
สห.ถ. 10013
บ๎านบางระจัน-บ๎านคอทราย
อ.คํายบางระจัน

19.2 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10011
บ๎านปากดง-บ๎านดอนมะขาม ต.โพทะเล-ต.หนองกระทุํม
อ.คํายบางระจัน กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,130 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๒,๖๘๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10011 กองแผนฯ
บ๎านปากดง-บ๎าดอน
มะขาม ต.โพทะเลต.หนองกระทุํม
อ.คํายบางระจัน

19.3 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10012
บ๎านแมํลา-บ๎านแหลมกุํม ต.แมํลา-ต.บางกระบือ
อ.บางระจัน-อ.เมืองสิงห์บรุ ี กว๎าง 6 เมตร ยาว
810 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๑,๙๐๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10012 กองแผนฯ
บ๎านแมํลา-บ๎านแหลมกุํม
ต.แมํลา-ต.บางกระบือ
อ.บางระจัน-อ.เมืองฯ

19.4 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10015
บ๎านโพธิห์ อม-บ๎านโคกนางพระจันทร์ ต.โพชนไกํต.ทับยา อ.บางระจัน-อ.อินทร์บรุ ี กว๎าง 6 เมตร ยาว
1,500 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๓,๕๖๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10015 กองแผนฯ
บ๎านโพธิห์ อม-บ๎าน
โคกนางพระจันทร์
ต.โพชนไกํ-ต.ทับยา
อ.บางระจัน-อ.อินทร์ฯ
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๑๘ กํอสร๎างสะพาน คสล. ม.8 ต.ทํางาม
อ.อินทร์บรุ ี

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๓,๑๙๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10016 กองแผนฯ
บ๎านโคกพร๎าว-บ๎านไรํ
ต.บางระจัน-ต.โพประจักษ์
อ.บางระจัน-อ.ทําช๎าง

19.6 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10022
บ๎านแมํลา-บ๎านแหลมทอง ต.บางระจัน-ต.ทับยา
อ.บางระจัน-อ.อินทร์บรุ ี กว๎าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๑,๙๐๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10022 กองแผนฯ
บ๎านแมํลา-บ๎านแหลมทอง
ต.บางระจัน-ต.ทับยา
อ.บางระจัน-อ.อินทร์ฯ

19.7 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10002
บ๎านแหลมทอง-บ๎านใหมํ ต.ทับยา-ต.ห๎วยชัน
อ.อินทร์บรุ ี กว๎าง 6 เมตร ยาว 340 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๘๐๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10002 กองแผนฯ
บ๎านแหลมทอง-บ๎านใหมํ
ต.ทับยา-ต.ห๎วยชัน
อ.อินทร์บรุ ี

19.8 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10020
บ๎านพักทัน-บ๎านสระแจง ต.พักทัน-ต.สระแจง
อ.บางระจัน กว๎าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10020 กองแผนฯ
บ๎านพักทัน-บ๎านสระแจง
ต.พักทัน-ต.สระแจง
อ.บางระจัน
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19.5 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10016
บ๎านโคกพร๎าว-บ๎านไรํ ต.บางระจัน-ต.โพประจักษ์
อ.บางระจัน-อ.ทําช๎าง กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,615 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๒,๐๐๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10004 กองแผนฯ
ม.6 ต.บ๎านจํา-ม.4
ต.สระแจง อ.บางระจัน

19.10 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10006
บ๎านหนองโขลง-บ๎านจํา-บ๎านกลับ ต.บ๎านจํา-ต.โพทะเล
อ.บางระจัน-อ.คํายบางระจัน กว๎าง 6 เมตร ยาว
800 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๑,๙๐๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10006 กองแผนฯ
บ๎านหนองโขลงบ๎านจํา-บ๎านกลับ
ต.บ๎านจา-ต.โพทะเล
อ.บางระจัน-อ.คํายฯ

19.11 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10010
บ๎านไผํดา-บ๎านลํองกระเบา ต.ทองเอน-ต.ทํางาม
อ.อินทร์บรุ ี กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,320 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๓,๑๐๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10010 กองแผนฯ
บ๎านไผํดา-บ๎านลํอง
กระเบา ต.ทองเอนต.ทํางาม อ.อินทร์บรุ ี

19.12 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10008
แยกทางหลวง 3251-บ๎านคูเมือง ต.ห๎วยชัน
อ.อินทร์บรุ ี กว๎าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐

สาย สห.ถ.10008 กองแผนฯ
แยกทางหลวง 3251บ๎านคูเมือง ต.ห๎วยชัน
อ.อินทร์บรุ ี
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19.9 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สาย สห.ถ. 10004 ม.6
ต.บ๎านจํา-ม.4 ต.สระแจง อ.บางระจัน กว๎าง 6 เมตร
ยาว 850 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

19.13 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ตกิ ส์คอนกรีต สายวังกา-วังกระจับ-หอคอย
ต.บางระจัน-ต.คอทราย-ต.บ๎านจํา อ.คํายบางระจันอ.บางระจัน กว๎าง 6 เมตร ยาว 1,280 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบจ.สิงห์บรุ ี กาหนด

๔,๐๐๐,๐๐๐

สายวังกา-วังกระจับ- กองแผนฯ
หอคอย ต.บางระจันต.คอทราย-ต.บ๎านจํา
อ.คํายฯ-อ.บางระจัน

19.14 จัดทาและติดตั้งปูายและเครื่องหมายจราจร
ถนนสายที่ได๎รับถํายโอนภารกิจให๎แกํ อบจ.สิงห์บรุ ี
ตามแบบมาตรฐานงานทาง

๑,๐๐๐,๐๐๐

ถนนที่ได๎รับการ
กองแผนฯ
ถํายโอนตามภารกิจ
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4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

๑

โครงการ
จัดหาวัสดุอปุ กรณ์เพื่อการชํวยเหลือ
และปูองกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
1.1 วัสดุการแพทย์เพื่อใช๎ในกิจกรรมของศูนย์ปอู งกัน
บรรเทาสาธารณภัย
1.๒ วัสดุเพื่อใช๎ในการบรรเทาสาธารณภัย
1.๓ วัสดุสาหรับสงเคราะห์ผู๎ยากไร๎ หรือ ผู๎ประสบภัย

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

4.3 แผนงาน งบกลาง

๑

โครงการ
รายจํายงบกลาง (เงินสารองจําย)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
เพื่อเป็นเงินสารองจํายในกรณีที่จาเป็น ซึ่งไมํมงี บ
ประมาณตั้งไว๎โดยเฉพาะ หรือ ตั้งไว๎ไมํพอจําย หรือ
ใช๎เกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปที่ราษฎร
สํวนใหญํเดือดร๎อน ไมํใชํเป็นการเฉพาะราย หรือ
ใช๎จํายกรณีอื่นๆ ที่ตอ๎ งรีบดาเนินการเพื่อบาบัดความ
เดือดร๎อนของประชาชนโดยสํวนรวม หรือ โครงการ
อื่นใดที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเห็นวําเหมาะสมและจาเป็น

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
กองแผนฯ
๘,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงาน การเกษตร

1

โครงการ
อนุรักษ์ลาแมํลาตามวิถีภมู ปิ ญ
ั ญา
พัฒนาสูํแหลํงเรียนรู๎วัฒนธรรมลุํมน้า
จังหวัดสิงห์บรุ ี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลบางกระบือ ในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ลาแมํลากาจัดวัชพืช
หน๎าบ๎านนํามอง ตามวิถีภมู ปิ ญ
ั ญาพัฒนาสูํแหลํงเรียนรู๎
วัฒนธรรมลุํมน้าจังหวัดสิงห์บรุ ี

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๔๕๐,๐๐๐

ลาแมํลา

กองแผนฯ

5.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมในจังหวัดสิงห์บรุ ี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินการ หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บรุ ี

พ.ศ. ๒๕๖๑

กาหนด

-๒๗-

๑

โครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑๐๐,๐๐๐
ตามที่โครงการ
กองชําง

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

ลาดับ
ที่

รํวมกับจังหวัด
สนง.โยธาฯ และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน

๑

๒

โครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

กาจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
ดาเนินโครงการกาจัดขยะอันตรายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บรุ ี
เชํน การจ๎างกาจัดขยะอันตราย ถังขยะ การบริหาร
จัดการขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บรุ ีดาเนินโครงการกาจัดขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๕๐๐,๐๐๐
ศุนย์กาจัดขยะ
กองแผนฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

อันตราย บริเวณศูนย์
เครื่องจักรกล อบจ.
สิงห์บรุ ี
๔,๕๐๐,๐๐๐

เทศบาลเมืองสิงห์บรุ ี กองชําง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี
กองคลัง
๕๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสานึกให๎ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการชาระภาษี/คําธรรมเนียมให๎
แกํทอ๎ งถิ่น

ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสานึกให๎
ประชาชนเห็นความสาคัญของการชาระภาษี /
คําธรรมเนียมให๎แกํทอ๎ งถิ่น

2

การพัฒนาระบบเว็ปไซด์ (website)
และการบริการด๎านโทรคมนาคมของ
หน่วยงาน

คําโทรภาพ หรือ โทรสาร คําเทเล็กซ์ คําวิทยุตดิ ตามตัว
คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ และ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

3

คําใช๎จํายในการบริหารงานบุคลากร
อบจ.สิงห์บรุ ี

คําเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จํายควบกับเงินเดือน
คําจ๎าง คําประโยชน์ตอบแทนอื่น

๕๒,๖๘๖,๔๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

ทุกสํวนราชการ

4

เงินตอบแทนบุคลากร

คําเงินตอบแทนบุคลากรตามสิทธิประเภทตํางๆ
เชํน คําเบี้ยประชุม คําอาหารทาการนอกเวลา
คําตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ๎าง คําตอบแทนคณะกรรมการที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
นายก อบจ. , สมาชิกสภา อบจ. และอื่นๆ

๑,๖๓๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

ทุกสํวนราชการ

5

คําใช๎จํายเกี่ยวกับสวัสดิการข๎าราชการ
และพนักงานจ๎าง อบจ.สิงห์บรุ ี

5.๑ คําเชําบ๎านพักข๎าราชการ
5.๒ เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

๒๐๐,๐๐๐

๔๒,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี และ กองคลัง
สถานที่ที่อยูํในความ
รับผิดชอบของ
อบจ.สิงห์บรุ ี

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองคลัง

-๒๘-

๑

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑,๗๕๐,๐๐๐ อบจ.สิงห์บรุ ี
ทุกสํวนราชการ

๖

คําจ๎างเหมาบริการ

คําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยําง
หนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม
ครุภณ
ั ฑ์ หรือ สิ่งกํอสร๎างอยํางใด และอยูํใน
ความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง

7

คําใช๎จํายสาธารณูปโภค

๔.๑ คํากระแสไฟฟูา
๔.๒ คําน้าประปา
๔.๓ คําบริการโทรศัพท์
๔.๔ คําธรรมเนียม คําไปรษณีย์ คําโทรเลข ฯลฯ

๔,๖๙๗,๒๘๐
๕๖๐,๐๐๐
๑๑๘,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี และ
สถานที่ที่อยูํใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบจ.สห.

๖๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ,
กองกิจการสภาฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองกิจการสภาฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองกิจการสภาฯ

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

ดาเนินการจัดรับรองการต๎อนรับบุคคล หรือ คณะ
บุคคล และคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบจ.
และคณะกรรมการตํางๆ ของ อบจ.สิงห์บรุ ี รวมทั้ง
คําจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธีทางศาสนา และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข๎อง

9

การเลือกตั้งนายก อบจ.สห. และ
สมาชิกสภา อบจ.สห.

9.๑ ดาเนินการจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.สิงห์บรุ ี

กองคลัง

เชํน การรณรงค์การเลือกตั้ง คําซื้อบัตรเลือกตั้งแบบพิมพ์

ตํางๆ คําอาหารและเครื่องดื่มสาหรับเจ๎าหน๎าที่
ที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
9.๒ ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สิงห์บุรี

เชํน การรณรงค์การเลือกตั้ง คําซื้อบัตรเลือกตั้ง
แบบพิมพ์ตาํ งๆ คําอาหารและเครื่องดื่มสาหรับ จนท.
ที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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8

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการสภาฯ
อบจ.สิงห์บรุ ี
๕๐๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๑๐ คําใช๎จํายในการเลือกตั้งซํอมนายก อบจ.
สห. และสมาชิกสภา อบจ.สห.

ดาเนินการจัดการเลือกตั้งซํอมนายก อบจ.สห. และสมาชิก

11 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนา
ข๎าราชการ และลูกจ๎างของ อบจ.

จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรของ
อบจ. และหนํวยงานท๎องถิ่นอื่นๆ และหรือจัดสํง
บุคลากรของ อบจ. ไปเข๎ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ของกระทรวง ทบวง กรม และสถาบันการศึกษาตํางๆ

๑,๑๕๐,๐๐๐

หนํวยงานที่ดาเนิน สานักปลัดฯ
การจัดฝึกอบรม หรือ
สถานที่อบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ตามที่กาหนด

๑๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู๎บริหาร ข๎าราชการ
อบจ.สห. และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง

คําเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักรของผู๎บริหาร ข๎าราชการ และบุคลากรที่
เกี่ยวข๎อง หรือโครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง

๑,๐๐๐,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

สานักปลัดฯ

๑๓ คําใช๎จํายในการอบรมสัมมนา/ทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบจ.สห.

ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึษาดูงานของสมาชิกสภา
อบจ.สห.ทั้งในและตํางประเทศ โดยจํายเป็นคําพาหนะ
คําเชําที่พกั คําลงทะเบียน และอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง

๓๕๐,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

กองกิจการสภาฯ

สภา อบจ.สห. เชํน การรณรงค์การเลือกตั้ง คําซื้อบัตร
เลือกตั้ง แบบพิมพ์ตาํ งๆ คําอาหารและเครื่องดื่ม
สาหรับเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

ดาเนินการจ๎างที่ปรึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานราชการ
สถานศึกษา หรือ คณะวิจัยเป็นผู๎ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ ในการ
บริหารงานของ อบจ.สิงห์บรุ ี เพื่อประกอบในการ
พิจารณากาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ

๘๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

15 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างประจาของ อปท.

จํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ
แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจาของ อปท.
(เงินรางวัลประจาปี)

๔,๐๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

16 อบรมให๎ความรู๎ทางกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านแกํบคุ ลากรขององค์ ข้องกับการปฏิบตั งิ านแก่บคุ ลากรขององค์กรปกครอง
กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดสิงห์บรุ ี สํวนท๎องถิ่นจังหวัดสิงห์บรุ ี เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์การ
ฝึกอบรม และอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง

๑๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

๑๗ ให๎ความรู๎ปลุกจิตสานึกในการปูองกัน ดาเนินโครงการให๎ความรู๎ปลุกจิตสานึกในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตให๎กบั เครือขําย และปราบปรามการทุจริตให๎กบั เครือขํายภาครัฐตํอต๎าน
ภาครัฐตํอต๎านการทุจริต
การทุจริต เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม และ
อื่นๆที่เกี่ยวข๎อง

๒๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดาเนิน
กิจการของ อบจ.ให้ประชาชนได้รับทราบ หนังสือ
แนะนาแหล่งท่องเที่ยว งานจัดทาตามหนังสือสั่งการฯ
หรือตามที่ได้รับการร้องขอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๑๔ คําจ๎างที่ปรึกษา

๑๘ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ
อบจ.

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๑๙ คําธรรมเนียม และคําลงทะเบียน
ตํางๆ

คําธรรมเนียมทางศาล คําลงทะเบียนตํางๆ คําบริการ
แก๎ไข และอื่นๆ

๕๐,๐๐๐

๒๐ จัดหาวัสดุเพื่อใช๎ในการปฏิบตั งิ าน

๒0.๑ วัสดุสานักงาน

๗๐๐,๐๐๐

20.2 แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนตํางๆ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ จัดเก็บรายได๎

๓๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

กองคลัง

๑๐๐,๐๐๐

20.4 วัสดุคอมพิวเตอร์

๖๐๐,๐๐๐

20.5 วัสดุการเกษตร

๕๐,๐๐๐
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20.3 วัสดุงานบ๎านงานครัว

กองแผนฯ
อบจ.สิงห์บรุ ี

20.6 วัสดุเครื่องแตํงกาย

๒๐๐,๐๐๐

20.7 วัสดุกฬี า

๑๐๐,๐๐๐
สานักปลัดฯ

20.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ

๗๐,๐๐๐

20.9 วัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค

๓๐,๐๐๐

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

๒๑ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสาหรับ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ใช๎กบั รถยนต์
ปฏิบตั ริ าชการ และการพัฒนาท๎องถิ่น สํวนกลาง รถยนต์ที่ใช๎ประจาสํวนราชการตํางๆ
เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญ๎าและอื่นๆ ในการปฏิบตั ิ
ราชการและการพัฒนาท๎องถิ่น

22 คําบารุงรักษาซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์และ
ทรัพย์สินของ อบจ.สิงห์บรุ ี

23 บอกรับวารสาร

ประชาชนที่เกี่ยวข๎องกับการจัดทา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น

26 อบจ.สิงห์บรุ ี พบปะสื่อมวลชน

พ.ศ. ๒๕๖๑

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

๔๒๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี และ ทุกสํวนราชการ
สถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.สห.

คําใช๎จํายในการบอกรับวารสาร เชํน หนังสือพิมพ์
รายวัน วารสารตํางๆ หนังสือระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการ และอื่นๆ

๔๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

๕๐,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

กองแผนฯ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ
ผู๎แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นของ อบจ.สิงห์บรุ ี

๔๐,๐๐๐

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

กองแผนฯ

ดาเนินโครงการ อบจ.สิงห์บรุ ี พบปะสื่อมวลชน และ
องค์กรเครือขําย โดยจํายเป็นคําปูาย ประชาสัมพันธ์
วัสดุอปุ กรณ์ การกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง

๒๐๐,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

สานักปลัดฯ
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25 คําใช๎จํายคณะกรรมการผู๎แทนภาค

๑,๔๐๐,๐๐๐

บารุงรักษาซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์สินของ
อบจ.สิงห์บรุ ี ได๎แกํ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดดี
เครื่องถํายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ

24 การจัดทาแผนพัฒนา อบจ. และสํงเสริม ดาเนินการจัดทาประชาคม เพื่อเป็นข๎อมูลในการจัดทา
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

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

ลาดับ
ที่

แผนพัฒนาของ อบจ. และสํงเสริมสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน โดยจัดเป็นคําวัสดุอปุ กรณ์ เอกสาร และอื่นๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข๎อง

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
คําตอบแทนพนักงานจ๎างตาแหนํงครูอาสาพัฒนา
การกีฬาที่ปฏิบตั งิ าน

๒๘ การอบรมสัมมนาของครูอาสาพัฒนา
การกีฬา

คําใช๎จํายในการอบรมสัมมนาของครูอาสาพัฒนา
กีฬา

๒๙ จ๎างเอกชนดูแลรักษาความสะอาด

ดาเนินการจ๎างเหมาทาความสะอาดอาคาร สานักงาน
และสวนหยํอมรอบ อบจ. สวนหยํอมบริเวณ
คันคลองชลประทานหน๎า อบจ.สิงห์บรุ ี และศูนย์
การทํองเที่ยวหนองหม๎อแกง สนามกีฬาจังหวัด
หรือที่อื่นๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของ อบจ.สห.

๓๐ จ๎างเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคาร ดาเนินการจ๎างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
สถานที่

พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

สานักปลัดฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐

อบจ.สห. สวนหยํอม สานักปลัดฯ
รอบ อบจ. สวนหยํอม
บริเวณคันคลองชลประทาน
หน๎า อบจ. ศูนย์การ
ทํองเที่ยวหนองหม๎อแกง
สนามกีฬาจังหวัด และ
ที่อื่นๆ ที่ อบจ.ดูแล

๒,๕๓๐,๐๐๐

อาคาร สนง., อุทยาน

สานักปลัดฯ

วีรชนคํายบางระจัน,
เตาเผาแมํน้าน๎อย,
ศูนย์เครื่องจักรกล
และที่อื่นๆ ที่ อบจ.ดูแล

๓๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง

๓๒,๐๐๐

32 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED
ขาวดา จานวน 2 เครื่อง

๑๕,๘๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองคลัง
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๒๗ งานบริหารงานบุคลากรสนามกีฬา
ตาแหนํงครูอาสาพัฒนาการกีฬา

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๗๐๐,๐๐๐
อบจ.สิงห์บรุ ี
สานักปลัดฯ

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

ลาดับ
ที่

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ

33 จัดซื้อจอภาพ LED หรือ ELD

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ
จัดซื้อจอภาพ LED หรือ ELD จานวน 4 จอ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๑๒,๐๐๐
กองคลัง,

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

กองแผนฯ
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา จานวน 2 เครื่อง

๕,๖๐๐

35 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

๒๒,๐๐๐

36 จัดซื้อตู๎เหล็กแบบบานทึบ

จัดซื้อตู๎เหล็กแบบบานทึบ

๔,๘๐๐

37 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

๑๒,๐๐๐

38 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองแผนฯ

ห๎องประชุมสภาฯ

อบจ.สิงห์บรุ ี

๑๖,๐๐๐

กองคลัง

กองกิจการสภาฯ
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๓๔ จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา

สานักปลัดฯ

6.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๙,๕๒๗,๐๐๐ อบจ.สิงห์บรุ ี
กองชําง

คําใช๎จํายในการบริหารงานบุคลากร
อบจ.สิงห์บรุ ี

คําเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จํายควบกับเงินเดือน
คําจ๎าง คําประโยชน์ตอบแทนอื่น

2

เงินตอบแทนบุคลากร

คําเงินตอบแทนบุคลากรตามสิทธิประเภทตํางๆ
ให๎แกํข๎าราชการ ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง

๑๕๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

3

คําจ๎างเหมาบริการ

คําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยําง
หนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม
ครุภณ
ั ฑ์ หรือ สิ่งกํอสร๎างอยํางใด และอยูํใน
ความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง รวมทั้งจ๎างเหมาบริการอื่นๆ

๔๕๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

4

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู๎บริหาร ข๎าราชการ
อบจ.สห. และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง

คําเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักรของข๎าราชการ ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง

๕๐,๐๐๐

ตามที่โครงการ
กาหนด

กองชําง

5

จัดหาวัสดุเพื่อใช๎ในการปฏิบตั งิ าน

5.๑ วัสดุงานพิธี รัฐพิธี

๑๕๐,๐๐๐

5.2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

๓๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
อบจ.สิงห์บรุ ี

5.4 วัสดุยานพาหนะและขนสํง
5.5 พรมปูพื้นหน๎าโต๏ะหมูํ จานวน 2 ผืน

๑,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐

กองชําง
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๑

5.3 วัสดุกอํ สร๎าง

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

6.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสาหรับ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น สาหรับเครื่องจักรกล
ปฏิบตั ริ าชการ และการพัฒนาท๎องถิ่น เครือ่ งทุํนแรง ในการสนับสนุนชํวยเหลือปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบตั ติ าํ งๆ และตามโครงการ
อื่นๆ

๑,๕๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

7

คําบารุงรักษาซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์และ
ทรัพย์สินของ อบจ.สิงห์บรุ ี

บารุงรักษาซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์สินของ
อบจ.สิงห์บรุ ี ได๎แกํ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดดี
เครื่องถํายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ
เครื่องทุํนแรงและเครื่องจักรกล

๒,๐๗๕,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

8

ปรับปรุง/ซํอมแซม/ปรับภูมทิ ศั น์
สานักงาน/ศูนย์เครื่องจักรกล/อาคาร
สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ อบจ.สห.

8.1 บารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สินที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสร๎าง
8.2 ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดสิงห์บรุ ีหลังเดิม (หอ
เกียรติยศคนดีศรีเมืองสิงห์)
8.3 ปรับปรุงขยายเขตไฟฟูาและหม๎อแปลงไฟฟูา

๓,๐๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

๔๐๐,๐๐๐

ศาลากลางจังหวัด สานักปลัดฯ
สิงห์บรุ ี (หลังเดิม)
หอประชุม อบจ.สห. สานักปลัดฯ

คําชดเชยงานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับราคาได๎
(คําK) ตามโครงการที่ อบจ.สิงห์บรุ ี จะต๎องจํายให๎แกํ
ผู๎รับจ๎างในปี งปม.ที่ผํานมา หรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖1

๕๐๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

๑๐ จัดซื้อกล๎องระดับอัตโนมัติ

จัดซื้อกล๎องระดับอัตโนมัติ จานวน 1 ตัว

๓๔,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

11 จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าชนิดข๎อแข็ง

จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าชนิดข๎อแข็ง จานวน 4 เครื่อง

๓๘,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองชําง

คําชดเชยงานกํอสร๎าง

๖๐๐,๐๐๐

กองคลัง
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๖

9

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

6.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก
๗,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลาดับ
ที่

๑๒ จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟูา

จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟูา จานวน 2 เครื่อง

13 จัดซื้อเครื่องเปุาลมร๎อน

จัดซื้อเครื่องเปุาลมร๎อน จานวน 1 เครื่อง

๓,๘๐๐

14 จัดซื้อโต๏ะหมูํบชู า

จัดซื้อโต๏ะหมูํบชู า จานวน 1 ชุด

๘,๕๐๐
อบจ.สิงห์บรุ ี

15 จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟูา

จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง

๑๕๐,๐๐๐

16 จัดซื้อปากกาจับชิ้นงานเจาะ

จัดซื้อปากกาจับชิ้นงานเจาะ จานวน 1 ตัว

๔,๐๐๐

กองชําง
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6.3 แผนงาน งบกลาง
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จากโครงการ

รายจํายงบกลาง (รายจํายตามข๎อผูกพัน) เป็นเงินรายจํายตามข๎อผูกพัน หรือ ต๎องตั้งจํายไว๎ตาม
ที่ระเบียบ กฎหมายกาหนด เชํน ค่าชาระเงินกู๎และ
ดอกเบี้ย เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น เงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบานาญ เงินบาเหน็จลูกจ๎างประจา โครงการเกษียณอายุกอํ นกาหนด
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และอื่นๆ

2

ทุนการศึกษาปริญญาโท

3

พ.ศ. ๒๕๖๑

๕,๑๑๙,๕๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ,
กองคลัง

เป็นทุนการศึษาปริญญาโทแกํข๎าราชการ ลูกจ๎างประจา
พนักงาน อบจ.สิงห์บรุ ี ผู๎บริหาร และสมาชิกสภาฯ

๕๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

เป็นทุนการศึษาปริญญาตรีแกํข๎าราชการ ลูกจ๎างประจา
พนักงาน อบจ.สิงห์บรุ ี

๕๐,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ

4

บารุงสมาคมองค์การบริหารสํวน
จังหวัดแหํงประเทศไทย

คําบารุงสมาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัดแหํง
ประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
รายจํายของ อปท. เกี่ยวกับคําบารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
และหนังสือสมาคม อบจ.แหํงประเทศไทย
ที่ ส.สจ.ท.ว. ๑๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ 30 พ.ค. ๒๕๕๖

๑๗๘,๐๐๐

อบจ.สิงห์บรุ ี

กองแผนฯ

๕

เงินสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพ สมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ กองทุน
แหํงชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นตํอสุขภาพระดับจังหวัด
ที่จาเป็นตํอสุขภาพระดับจังหวัด
ตามหลักเกณฑ์ของ สนง.หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ
และมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดสิงห์บรุ ี

๗๒๗,๐๐๐

พื้นที่ จ.สิงห์บรุ ี

สานักปลัดฯ
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๑

หนํวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ รับผิดชอบ
หลัก

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

ลาดับ
ที่

