รายงานผลการด้าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย/รายการ

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบ
ครบวงจร

35,000,000

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร

25,000,000

1.1 บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร

25,000,000

วงเงินสัญญา
(บาท)

งบประมาณเหลือ
จ่ายจากการจัดซือจัด
จ้าง/อื่นๆ

7,000,000

1.1.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักน้าหนองสาหร่าย หมู่ที่ 6
ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการ
ชลประทานสิงห์บุรี

9,000,000

9,000,000.00

1.1.3 ปรับปรุงหนองศาลาพร้อมระบบระบายน้า หมู่ที่ 1
ต้าบลบางกระบือ,หมู่ที่ 4 ต้าบลต้นโพธิ์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการ
ชลประทานสิงห์บุรี

9,000,000

8,528,300.00

2.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริฯ หนองลาด

10,000,000

2.1.1 ปรับปรุงเส้นทางล้าเลียงผลิตผลทางการเกษตร
- รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต แยกทาง
หลวงชนบท สห 3008 – โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริฯ
หนองลาด ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง
6 เมตร ระยะทาง 1,225 เมตร

แขวงทางหลวง
ชนบทสิงห์บุรี

2.2 ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ
(ไม้ดัด)

10,000,000

96.25

โอนงบประมาณ
รายจ่ายไปจัดท้า
โครงการอื่น

โครงการ
ชลประทานสิงห์บุรี

10,000,000

3,214,600.00

ร้อยละ

1.1.1 ปรับปรุงคลองบ้านท้ายน้า ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3,4 ต้าบลบาง
กระบือ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2. โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานการเรียนรู้โครงการตาม
พระราชด้าริ

3,340,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)

3,660,000.00

ยกเลิก/พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ

125,400.00

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

สถานะการด้าเนิน
โครงการ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

471,700.00

10,000,000.00

10,000,000.00

100.00

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

240,800

2.2.1 ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อนิ ทรีย์ วิถสี ิงห์บุรี

ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสิงห์บุรี

162,000

162,000.00

162,000.00

100.00

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

2.2.2 ส่งเสริมการผลิตด้านประมง

ส้านักงานประมง
จังหวัดสิงห์บุรี

78,800

78,800.00

78,800.00

100.00

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านการท่องเทีย่ ว

118,472,500

3. โครงการพัฒนาปัจจัยพืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้าน
การท่องเทีย่ ว

105,000,000

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย/รายการ

หน่วยด้าเนินการ

3.1 ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเทีย่ ว

งบประมาณ
(บาท)

วงเงินสัญญา
(บาท)

ร้อยละ

งบประมาณเหลือ
จ่ายจากการจัดซือจัด
จ้าง/อื่นๆ

โอนงบประมาณ
รายจ่ายไปจัดท้า
โครงการอื่น

ยกเลิก/พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

สถานะการด้าเนิน
โครงการ

23,370,000.00

100.00 - อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการสินสุด
สัญญา 8 มิ.ย.64
- ผลการด้าเนินงาน
45%

95,000,000

3.1.1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวง
หมายเลข 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710 - กม.
74+240

แขวงทางหลวง
สิงห์บุรี

25,000,000

23,370,000.00

3.1.2 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3454
ตอน ชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม.47+900 – กม.48+900

แขวงทางหลวง
สิงห์บุรี

25,000,000

23,268,326.00

3.1.3 เส้นทางสนับสนุนปรับปรุงจุดเสี่ยงบนทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 32 ตอนไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่างจุดกลับรถวัดกุฎีทอง จุดกลับรถอ้าเภอพรหมบุรี

แขวงทางหลวง
สิงห์บุรี

25,000,000

3.1.4 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3285
ตอน อินทร์บุรี – หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 – กม.4+700

แขวงทางหลวง
สิงห์บุรี

20,000,000

3.2 ก่อสร้างและติดตังป้ายบอกเส้นทางสู่แหล่งท่องเทีย่ วใน
จังหวัดสิงห์บุรี
3.2.1 ติดตังป้ายแนะน้าเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดสิงห์บุรี

เบิกจ่าย
(บาท)

23,243,315.59

99.89

1,731,674.00

1,731,674.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ
25,000,000.00

18,529,000.00

18,462,297.16

99.64

1,471,000.00

1,408,326.00

62,674.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

9,989,000.00

9,989,000.00

100.00

11,000.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

1,780,000.00

1,780,000.00

100.00

20,000.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

10,000,000
แขวงทางหลวง
ชนบทสิงห์บุรี

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ วผ่านเรื่องเล่า
จังหวัดสิงห์บุรี

10,000,000
13,472,500

4.1 การส่งเสริมการท่องเทีย่ วประวัติศาสตร์และวิถชี ีวิต จังหวัด
สิงห์บุรี

2,100,000

4.1.1 ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสิงห์บุรี

1,800,000

4.1.2 สืบสาน ปลูกจิตส้านึก และน้อมร้าลึกวันค่ายแตก

ส้านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์บุรี

300,000

4.2 การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและเกษตร

300,000.00

11,372,500

4.2.1 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมพืนบ้าน

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี

2,712,500

4.2.2 งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสิงห์บุรี

5,770,000

350,000.00

350,000.00

12.90

2,362,500.00

1,106,900.00
5,492,700.00

277,300.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย/รายการ

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

วงเงินสัญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

งบประมาณเหลือ
จ่ายจากการจัดซือจัด
จ้าง/อื่นๆ

โอนงบประมาณ
รายจ่ายไปจัดท้า
โครงการอื่น

ยกเลิก/พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ

4.2.3 จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลต้าบลโพสังโฆ

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอค่ายบางระจัน

1,800,000

1,800,000.00

4.2.4 ตลาดน้าข้ามฟาก

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอค่ายบางระจัน

1,090,000

1,090,000.00

5. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
ด้านการท่องเทีย่ ว

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

สถานะการด้าเนิน
โครงการ

353,500

5.1 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพือ่ การท่องเที่ยว
5.1.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างสุขในวัดให้เป็นแหล่ง
รอบรู้ การท่องเที่ยววิถพี ุทธ วิถธี รรม

ส้านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

353,500

6. โครงการจัดท้าหนังสือ "ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จ
พระราชด้าเนินจังหวัดสิงห์บุรี ธ สถิตในดวงใจชาวสิงห์บุร"ี

475,000

6.1 รายการ ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ "ตามรอยพระบาทสมเด็จ ส้านักงานวัฒนธรรม
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จังหวัดสิงห์บุรี
เสด็จพระราชด้าเนินจังหวัดสิงห์บุรี ธ สถิตในดวงใจชาวสิงห์บุรี "

475,000

7. โครงการจัดท้าจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสิงห์บุรี

494,000

7.1 รายการ ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ จดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : ส้านักงานวัฒนธรรม
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

494,000

8. โครงการจัดท้าหนังสืองานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 จังหวัดสิงห์บุรี

190,000

8.1 รายการ ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเนื่องในงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดสิงห์บุรี
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเทีย่ วและบริการ
9.1 กิจกรรม ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี

190,000

8,592,800

353,500.00

353,500.00

100.00

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

475,000.00

475,000.00

100.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

494,000.00

494,000.00

100.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

190,000.00

190,000.00

100.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย/รายการ

9.1.1 รายการ ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
หมู่ที่ 5 ต้าบลต้นโพธิ์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

วงเงินสัญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

งบประมาณเหลือ
จ่ายจากการจัดซือจัด
จ้าง/อื่นๆ

โอนงบประมาณ
รายจ่ายไปจัดท้า
โครงการอื่น

ยกเลิก/พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ

376,800.00

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

สถานะการด้าเนิน
โครงการ

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี

1,792,800

1,416,000.00

1,416,000.00

100.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

แขวงทางหลวง
ชนบทสิงห์บุรี

6,800,000

6,788,000.00

6,788,000.00

100.00

463,040.00

463,040.00

47.25

516,960.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

746,402.00

746,402.00

80.26

183,598.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

403,450.00

403,450.00

82.34

86,550.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

9.2 กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก
ด้านการท่องเทีย่ ว
9.2.1 รายการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนสาย สห.
2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32 – บ้านกลาง ต้าบลงิวราย
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่าง กม.14+000 – กม.
14+750 ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 –
1.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

20,670,000

10. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี

980,000

10.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัด
สิงห์บุรี

980,000

10.1.1 ลดพุง ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ตดิ ต่อ จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี

10.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้าน
สวัสดิการทีอ่ ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมปลอดภัย
10.2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กบั ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย

930,000
สำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสิงห์บุรี

11. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยน้าสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ี
11.1 กิจกรรมขับเคลื่อนการด้าเนินงาน TO BE NUMBER ONE
จังหวัดสิงห์บุรี

980,000

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

930,000

490,000
สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี

490,000

12. โครงการโครงสร้างพืนฐานและบริการสาธารณะเพื่อ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชน

19,200,000

12.1 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม

19,200,000

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย/รายการ

หน่วยด้าเนินการ

12.1.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายแยกทางหลวง 3509
- โรงพยาบาลท่าช้าง

แขวงทำงหลวง
ชนบทสิงห์บุรี

13. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการด้าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13.1 กิจกรรมสร้างสุขชุมชน บนวิถพี อเพียง

19,200,000

วงเงินสัญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

งบประมาณเหลือ
จ่ายจากการจัดซือจัด
จ้าง/อื่นๆ

โอนงบประมาณ
รายจ่ายไปจัดท้า
โครงการอื่น

ยกเลิก/พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ

ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

สถานะการด้าเนิน
โครงการ

19,186,000.00

19,186,000.00

100.00

14,000.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

1,495,632.00

1,495,632.00

99.71

4,368.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

1,301,900.00

1,301,900.00

99.43

7,500.00

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

2,768,500.00

1,500,000
สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

14. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยน้าสู่คุณภาพชีวิตทีด่ ี
14.1 กิจกรรมหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)

1,500,000
1,309,400

สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

1,309,400
15,735,500

15.1 กิจกรรม ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อศูนย์ราชการ
และโรงเรียนสิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนาม
ไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.30+500 - กม.31+000
15.1.1 รายการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 1
ต้าบลบางมัญ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ้านวน 2 ช่อง
จราจร พร้อมติดตังอุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัย ขอบทางกว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร ผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร

แขวงทำงหลวง
สิงห์บุรี

8,935,500

6,167,000.00

6,167,000.00

69.02

แขวงทำงหลวง
ชนบทสิงห์บุรี

6,800,000

6,800,000.00

6,800,000.00

100.00

174,142,500

137,147,050.00

113,559,936.75

65.21

สินสุดสัญญา
11 มี.ค.64

15.2 กิจกรรม โครงสร้างพืนฐานและบริการสาธารณะเพือ่ คุณภาพ
ชีวิตที่ดขี องประชาชน
15.2.1 รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย สห.
4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ้านกระดี่แดง ต้าบลโพ
ประจักษ์ อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร
รวม 15 โครงการ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

60,582,563.25

29,821,000.00

30,610,774.00

23,370,000.00

100.00

หมายเหตุ

