สรุปทะเบียนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-2)
จังหวัดสิงห์บุรี
จานวน 19 โครงการ
งบประมาณรวม 5,335,650 บาท
ห้าล้านเจ็ดแสนสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์
ที่

กิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานพืน้ ฐาน : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
1 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
1.1 การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการบริหารงานพัฒนาชุมชน
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ ด้านบริหารการเปลีย่ นแปลง
2 โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนพัฒนา
ในระดับพืน้ ที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านความมัน่ คง
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการ จัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
กิจกรรมหลัก : จัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน
1 องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : สร้างและพัฒนาผูน้ าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาผูน้ าสัมมาชีพชุมชน

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ

17,700.00

กลุม่ งานสารสนเทศฯ

36,720.00
10,920.00
.

กลุม่ งานประสานฯ
กลุม่ งานประสานฯ

20,400.00

กลุม่ ส่งเสริมฯ

ที่

กิจกรรม/โครงการ

1 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1 เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
1.1 สัมมนาเรียนรูว้ ถิ ีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การขับเคลือ่ นกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
1.3.1 การขับเคลือ่ นกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
1 การพัฒนาศูนย์เรียนรูท้ ฤษฏีใหม่รปู แบบ "โคก หนอง นา โมเดล"
งบลงทุน
รายการสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ
- รายการปรับปรุงพืน้ ที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่
- รายการปรับปรุงพืน้ ที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
1 เสริมสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
แผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสาตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.1 เพิม่ ศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
1.2 เพิม่ ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ

250,000.00

กลุม่ ส่งเสริมฯ

234,900.00
234,900.00

อาเภอ
อาเภอ

60,000.00

อาเภอ

949,200.00
832,000.00

อาเภอ
อาเภอ

161,400.00

อาเภอ

37,800.00
13,300.00

อาเภอ
กลุม่ งานยุทธศาสตร์ฯ

ที่

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ

ยุทธศาสาตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานบูรณการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรูท้ ี่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผูจ้ ัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น
และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์
แผนงานบูรณการด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
แผนงานบูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพือ่ เกษตรกรและแหล่งสนเชื่อภาครัฐเพือ่ การเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก : ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากด้านกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิม่ ประสิทธิภาพกองทุนชุมชน
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 พัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชน
1.1.1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตโดยโรงเรียนกลุม่ ออมทรัพย์
เพือ่ การผลิต
2 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
2.1 การแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2.1.1 จัดตัง้ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
โครงการ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุน่ ใหม่และผูป้ ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาผูป้ ระกอบการชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาผูป้ ระกอบการชุมชน
1 พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการสูย่ ุค 4.0

36,000.00

กลุม่ งานส่งเสริมฯ

8,600.00

กลุม่ งานประสานฯ

250,000.00

กลุม่ งานส่งเสริมฯ

ที่

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ

โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
1

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 1-3 ดาว
1.1 ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge -Based OTOP : KBO

2

1.1.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

140,000.00

กลุม่ งานส่งเสริมฯ

1.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

800,000.00

กลุม่ งานส่งเสริมฯ

พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
- รายการครุภัณฑ์

1,402,000.00

กลุม่ งานยุทธศาสตร์

- รายการสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสูท่ ้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาองค์กรเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นภารกิจ
1 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2 โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุน่ ใหม่ (OTOP) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
รายไตรมาส ครัง้ ที่ 2/2564
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย
1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1.1 ประชุมกลไกขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด
อืน่ ๆ

5,000.00
151,838.70
4,200.00

กลุม่ งานประสานฯ
กลุม่ งานส่งเสริมฯ
กลุม่ งานประสานฯ

15,200.00

กลุม่ งานยุทธศาสตร์

ที่

กิจกรรม/โครงการ

1 โครงการ CDD young designer Contest
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวมงบประมาณ(บาท)

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
19,550.00
10,560.00

5,702,188.70

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ
กลุม่ งานส่งเสริมฯ
กลุม่ งานยุทธศาสตร์ฯ

