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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสิงห
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปลัด

ค

คํานํา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561–2564 ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห เปนการ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 โดยจัดทําตามหนังสือสั่งการ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นเป นไปแบบ มีขั้นตอน มีเปาหมาย
ชัดเจนและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (25602564) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศนจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ วิสัยทัศนอําเภอ โดยการ
นําเอาขอมูลจากการสํารวจปญหา / ความตองการของประชาชนในแผนยุ ทธศาสตรการพัฒนา นํามาประมวล
ผลสรุปเปนประเด็นนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อรวมกันในการพิจารณากําหนดแนวทาง
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองถิ่นสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน ลดการซ้ําซอนและทําใหสามารถตรวจสอบ
ควบคุมการดําเนินงานใหมีความโปรงใสและพรอมที่จะดําเนินการ หากไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนพัฒนาสี่ป ป พ.ศ.2561 - 2564 จะเกิดประโยชนสูงสุดไดหากดําเนินงานไปตามแนวทาง
ที่กําหนด ตามวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไวอยางแทจริง เพื่อใหประชาชน สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารไดรับการพัฒนาอยางสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด แตมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
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แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สวนที่ ๑
บทนํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่จําเปน แกทองถิ่น
ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใชทรัพยากรและรายไดของตนเอง
ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของประชาชนอย า งทั่ ว ถึ ง ประกอบกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา แผนพัฒ นาขององคก รปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ ได กํา หนด
ประเภทของแผนพัฒนาไว ๒ ประเภท คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป
แผนพัฒนาสี่ป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด
ยุ ท ธศาสตร ขึ้นใชเปนแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุป ระสงคเ ปา หมายประกอบกั บกิ จกรรม/โครงการที่ จ ะ
ดําเนิ นการในระยะเวลา ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รวมทั้งมีหนวยงานผูรับ ผิดชอบแผนพั ฒนาสี่ป จึ ง เป น
แผนพัฒนาสี่ปเปนแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน
โดยมีแ ผนพัฒ นาเป นเครื่อ งมื อ องคก ารบริ หารส วนตํ าบลสิ ง ห จึง ได จัดทํ าแผนพั ฒนาสี่ป ขึ้ น เพื่อใช เ ป น
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํา บลนํากิจกรรมไปสูการปฏิบัติในพื้น ที่ ใหสอดคลองกับศั กยภาพของพื้ น ที่
ปญหาและความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป
ดังนั้น เมื่อองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น ก็จะตองดํา เนิ น การจั ดทํ า แผนพั ฒ นาสี่ ปซึ่ ง จะมี
ลักษณะวัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทํา และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป ดังนี้
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดนิยามความหมายของแผนพัฒนาสี่ปวา“แผนพัฒนาสี่ป หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดเปน
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณในแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและ
เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป"
แผนพัฒนาสี่ปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาไปสูการปฏิ บัติ โดยมีหลักคิ ดที่ วา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่งๆอาจจะมีโครงการหรือกิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนิน การ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานอกจากนั้น แผนพัฒนาสี่ป
ยัง ตองสอดคลองกับ ระเบียบ วาดวยการประสานแผนพัฒนาจัง หวัด ขององคกรปกครองส วนทองถิ่น และ
องคการบริหารสวนตําบลยังตองใชแผนพัฒนาสี่ปเปนเครื่อ งมื อในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจํ า ป
ทั้ งนี้เพื่ อ ใหก ระบวนการจัด ทํา งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผ า นกระบวนการมีสวนร วมของ
ประชาชนแผนพัฒนาสี่ปจึงมีลักษณะกวางๆ ดังนี้
๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสี่ป
๔. เปนเอกสารที่แสดงการเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจําป
หนา | ๑

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป
๒.๑ เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และการจัดทํางบประมาณประจําป
๒.๒ เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เปนการจัด เตรียมโครงการพัฒนาตา งๆใหอยู ในลัก ษณะที่ พ ร อมจะบรรจุ ในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป
เมื่อไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพั ฒนาในแผนยุ ทธศาสตร แลวก็ต องถึ ง
ขั้นตอนในการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปซึ่งมีขั้นตอนการจัดทําขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป
๔. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป
๑. องคการบริหารสวนตําบลสิงห จะมีแผนพัฒนาสี่ปเพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว
๒. องคการบริหารสวนตําบลสิงห จะมีแผนพัฒนาสี่ปเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการ
ดําเนินการพัฒนาในชวงสี่ปไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดใชงบประมาณที่มีอยู อย างจํากั ดในการพัฒนาอย างมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบ
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สวนที่ ๒
สภาพทั่วไป ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลสิงห
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ประวัติองคการบริหารสวนตําบลสิงห
ตํา บลสิง หมีป ระวัต ิท างชุม ชนเปน ระยะเวลานานกอ นสมัย ประวั ติศ าสตรจ ากการขุ ด พบ
โครงกระดู กที่ ริม ฝงแมน้ําแควน อย ภายในอุทยานประวัติศ าสตรเมืองสิงห เปนที่ตั้งโบราณสถานที่สํ าคั ญ
คืออุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห แสดงถึงความเจริญรุงเรืองไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ป ยุครัตนโกสินทรตอนตน
เมืองสิงหยังจารึกวาใหเปนเมืองหนาดานในการปองกันชายแดนไทยพมา ในรัชกาลที่ ๕ เมืองสิงหไดถูกยุบจาก
เมื อ งหน า ด า นเป นตํา บลขึ้ น กับ อํา เภอไทรโยค ตามการเปลี่ย นแปลงการปกครองเป น มณฑลในขณะนั้น
ตอมาตําบลสิงหนั้นมีพื้นที่กวางใหญติดชายแดนพมาที่หมูที่ ๒ บานบองตี้และหมูที่ ๓ บานศรีมงคล จึงแยกไปตั้งเปน
ตําบลใหมเปนตําบลบองตี้และตํา บลศรีมงคล ทําใหตําบลสิงหมีขนาดเล็กลงและแบงเขต การปกครองใหม
เปน ๖ หมูบานอยางในปจจุบัน มาตั้งแตเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนตนมา
องคการบริหารสวนตําบลสิงห จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหาร
ส ว นตํ า บล โดยให มีก ารจั ดตั้ งสภาตํ า บลที่ มี รายไดโ ดยไม ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖
ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๘ เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
สภาตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จึงไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวน
ตํา บลสิ ง ห ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองคก ารบริ หารส ว นตํ า บล ลงวั นที่วัน ที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓๙ องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดรับการยกฐานะ
จากองค ก ารบริ หารส วนตํา บลขนาดเล็ก เปน องคการบริหารส วนตําบลสิง ห ขนาดกลาง ในการประชุ ม
คณะกรรมการพนั กงานส วนตํา บลจั ง หวั ดกาญจนบุ รี ครั้ งที่ ๑ / ๒๕๕๑ เมื่ อวัน ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๑
และประกาศเปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒
๑.๒ ที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอไทรโยค
หางจากที่วาการอําเภอไทรโยค ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และหางจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลวังดง อําเภอเมือง, ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต
ติดกับ ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลบานเกา ตําบลวังดง ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๑.๓ เนื้อที่
ตําบลสิงหมีเนื้อที่ทั้งหมด ๘๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๔, ๓๗๕ ไร
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๑.๔ ภูมิประเทศ
ตําบลสิงหมีลักษณะภูมิประเทศของตําบลสิงหสวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา บางสวนเปนที่ราบลุมติด
แมน้ํา ดานทิศตะวันตกจดแมน้ําแควนอยและเปนอาณาเขตของตําบลพื้น ที่ลาดเอียงเทจากทิศตะวันออกไป
ทิ ศตะวั น ตกลงสู แม น้ํา แควนอย ดินมีลักษณะรวนสีดําในเขตราบลุมแม น้ํา ร วนสี แดงในเขตราบลุม เชิงเขา
มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ป านกลางสภาพอากาศร อ นในฤดู แ ล ง ที่ ย าวนาน ฤดู ฝ นจะเริ่ ม ประมาณเดื อ น
พฤษภาคม – ตุลาคม ของแตละป ฝนไมตองตกตามฤดูกาล ไมมีแหลงกักเก็บน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรในพื้นที่
อยูในเขตหวงหามทางทหาร ตาม พรก. ๒๔๘๑ ทั้งตํ าบล ต อมาเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๑๗ ทหารยกให สปก.นํามาออก
เอกสารสิทธิ์ สปก.๔ – ๐๑ บางสวน และบางสวนมีเอกสารสิทธิ์เปน นส.๓, นส.๓ ก. ที่เหลือมีเพียงใบเสียภาษี
ภบท.๕ เพียงอยางเดียว

แผนที่ตําบลสิงหโดยสังเขป
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๑.๕ จํานวนหมูบาน
องคการบริหารสวนตําบลสิงหมีหมูบานจํานวน ๖ หมูบานอยูในเขตตําบลสิงหเต็มทั้ง ๖ หมูบาน
มีจํานวน ๑,๗๖๕ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๔,๘๐๒ คน แยกเปนชาย ๒,๔๑๕ คน หญิง ๒,๓๘๗ คน
มี
ความหนาแนนเฉลี่ย ๕๔ คน / ตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงจํานวนประชากรตําบลสิงห
หมู

ชื่อหมูบาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

บานปากกิเลน
บานวังสิงห
บานหนองปลาไหล
บานหนองปรือ
บานพุไมแดง
บานทาตาเสือ
รวม

จํานวน
จํานวนประชากร ( คน )
ชาย
หญิง
รวม ครัวเรือน
๖๕๕
๖๖๒ ๑,๓๑๗ ๕๓๗
๔๓๔
๔๔๘
๘๘๒
๒๖๓
๒๐๕
๒๒๗
๔๓๒
๑๓๑
๔๓๘
๔๔๗
๘๘๕
๒๘๒
๓๓๔
๒๗๗
๖๑๑
๒๙๑
๓๔๙
๓๒๖
๖๗๕
๒๖๑

๒,๔๑๕

๒,๓๘๗

๔,๘๐๒

ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน
นายสมมาตร
นายยอด
นายสมร
นายสังวร
นายสุภาพ
นายสมบัติ

พุมเรียง
อิ่มพลับ
ศรีสําลี
พรายทอง
กอฟก ( กํานัน)
ศรีสวย

๑,๗๖๕

ที่มา : สํานักงานบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชี พ ประชากรในเขตตําบลสิงหสวนใหญประกอบอาชี พเกษตรกรรม พอจําแนกอาชีพของ
ราษฎรไดดังนี้
- เกษตรกรรม ทําไรมันสําปะหลัง ไรออย ทํานา ขาวโพด ยางพารา, สวนผลไม และปลูกพืชผัก
สวนครัว รอยละ ๘๐
- สัตวเลี้ยงรอยละ ๗ (โค หมู ไก)
- รับจางทั่วไปรอยละ ๗ (สถานบริการ และกอสราง, รับจางทั่วไป)
- คาขายรอยละ ๓
- อื่น ๆ (รับราชการ และอาชีพสวนตัว) รอยละ ๓
ขอมูลพื้นที่ทางการเกษตรและประชากรสัตวเลี้ยง
ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน ๙๘๐ คน
จํานวนพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ตําบลสิงห มีทั้งหมด๑๖,๕๕๘ ไร แยกได ดังนี้
พื้นที่ใหเชา ๓๕๔ ไร พื้นที่ของตนเอง ๗,๓๗๓ ไร และเชา ๕,๙๓๘ ไร
เอกสารที่ดินในตําบลสิงห จําแนกได ดังนี้ นส.๓.,นส.๓ก ๑,๘๗๔ ไร / สปก ๔-๐๑ ๕,๐๗๙ ไร
/ ภ.บ.ท.๕ ๔,๗๔๕ ไร
ชนิดพืช
มันสําปะหลัง
ออย
ขาวโพด
มะกรูด
มะนาว
ตะไคร

จํานวน
(ไร)
๑๐,๓๐๓
๓,๕๐๒
๔๑๔
๑๖๗
๓๔
๙๔

ชนิดพืช
ฝาย
ยางพารา
ขาว
ยูคาลิปตัส
กลวย
มะเขือ

จํานวน
(ไร)
๒
๑,๕๖๘
๙๑
๖
๓๕
๑๓

ชนิดพืช
ขมิ้น
พริก
สละ
มะละกอ
ถั่ว
มะขามหวาน

จํานวน
(ไร)
๒
๓๖
๕
๒๙
-

ชนิดพืช
มะขามเทศ
มะระ
แตง
ลีลาวดี
อื่น.................

จํานวน
(ไร)
๒
๔
๑๑
๒๗๙
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จํานวนสัตวเลี้ยง
ไก
ไกพื้นเมือง
จํานวน๒๗๙ ตัว ๙๕ ครัวเรือน
ไกเนื้อ
จํานวน๑๓๐ ตัว ๓ ครัวเรือน
ไกไข
จํานวน๑๑๘๙๕ ตัว ๓๔ ครัวเรือน
ไกชน
จํานวน๑๓๗๒ ตัว ๗๕ ครัวเรือน
ไกแจ
จํานวน๕๕๘ ตัว ๒๙ ครัวเรือน

ประเภทสัตวปก
เปด
เปดเทศ
จํานวน๖๑ ตัว ๗ ครัวเรือน
เปดเนื้อ
จํานวน๑๐ ตัว ๑ ครัวเรือน
เปดไข
จํานวน๑๕๐ ตัว ๑๑ ครัวเรือน
หาน
จํานวน ๔ ตัว ๑ ครัวเรือน
นกเขา
จํานวน ๒๖ ตัว ๗ ครัวเรือน

นก
นกกระทาเนื้อ
จํานวน ๑๕๐ ตัว ๑๑ ครัวเรือน
นกกระทาไข
จํานวน ๕๐๐๐ ตัว ๑ ครัวเรือน
นกขุนทอง
จํานวน ๒ ตัว ๒ ครัวเรือน
นกกรงหัวจุก
จํานวน ๗ ตัว ๔ ครัวเรือน

๗๐ ตัว
รวมโคเนื้อ จํานวน ๑๙๐ ตัว ๒๐ ครัวเรือน
๑๓๖ ตัว
แกะ
เพศเมีย ๑
ตัว
รวม ๓ ตัว ๒ ครัวเรือน
แพะเนื้อ
เพศเมีย ๑๑๑ ตัว
รวม ๑๑๗ ตัว ๕ ครัวเรือน
สุนัข
เพศเมีย ๔๓๔ ตัว
รวม ๙๙๘ ตัว ๓๙๙ ครัวเรือน
แมว
เพศเมีย ๒๓๙ ตัว
รวม ๕๔๖ ตัว ๑๙๖ ครัวเรือน
สุกร
รวมสุกรทั้งหมด
สุกรพันธุ
๑๒๐ ตัว
ขุน
จํานวน
พอ
แม
ลูก
รวม
๓ ครัวเรือน
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๐
ที่มา : ขอมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เศรษฐกิจของประชากรในตําบลสิงหขึ้นกับพืชเศรษฐกิจหลัก คือ มันสําปะหลัง และออย การรับจางใน
สถานประกอบกิจการเพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่ การรับจางภาคการเกษตร การรับจางกอสราง รับจางทั่วไป
รายไดตอหัวประชากรตามขอมูล จปฐ. ๗๗,๕๔๖ บาท/คน/ป ฐานะของประชากรในตําบลสิงหมี ฐานะปาน
กลาง ความเปนอยูสะดวกสบายไมนิยมประกอบอาชีพเสริม
๒.๒ หนวยธุรกิจในเขต อบต.
- ธนาคาร แหง
- โรงแรม , รีสอรท เปดบริการแลว ๖ แหง ดังนี้
๑. วังสิงหรีสอรท
๒. เขาน้ํานา บูติก รีสอรท
๓. ทายัน รีสอรท
๔. บานผาน้ํารีสอรท
๕. กาญจนธารารีสอรท
๖. ชฎากาญจน รีสอรท
- สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
๑. อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห
๒. ปาชุมชนบานวังสิงห
- ปมน้ํามัน ๑ แหง (ขนาดใหญ ๑ แหง ) - โรงงานอุตสาหกรรม - แหง
- ลานมันสําปะหลัง ๕ แหง
- รานคาซุปเปอรมาเก็ต ๕ แหง
โคเนื้อ

เพศผู
เพศเมีย
เพศผู ๒ ตัว
เพศผู ๖ ตัว
เพศผู ๕๖๔ ตัว
เพศผู ๓๐๗ ตัว
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- เหมืองแรโดโลไมค ๑ แหง
- ฟารมไก ๑ แหง
ตําบล (อาหารและของชํา)

- โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ๑ แหง
- รา นคา ขายของขนาดเล็ ก มี อยู โ ดยทั่ ว ไปใน

๓. สภาพสังคม
๓.๑ การศึกษา
๓.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา มี ๔ แหง คือ
- โรงเรียนวัดปากกิเลน
- โรงเรียนบานหนองปรือ
- โรงเรียนบานพุปลู
- โรงเรียนบานทาตาเสือ
๓.๑.๒ โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ๑ แหง
- โรงเรียนบานวังสิงห
ตารางแสดงจํานวนนักเรียนในแตละโรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนบานวังสิงห
โรงเรียนวัดปากกิเลน
โรงเรียนบานหนองปรือ
โรงเรียนบานพุปลู
โรงเรียนบานทาตาเสือ
รวม

อนุบาล ๑
๓๙
๙
๔
๔
๓
๕๙

จํานวนนักเรียนในแตละระดับชั้นระดับชั้น ( คน )
อนุบาล ๒ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑
๓๐
๒๙ ๒๙ ๓๑ ๒๘ ๒๓ ๓๕ ๑๙
๑๖
๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๐ ๘ ๑๐ ๕
๓ ๕ ๗ ๔ ๗ ๗ ๓
๔ ๑ ๔ ๒ ๔ ๔ ๓
๓ ๔ ๘ ๒ ๘ ๘ ๕๗
๕๒ ๕๐ ๖๔ ๔๖ ๕๐ ๖๔ ๑๙

ม.๒ ม.๓ รวม

๑๘ ๑๘
๑๘ ๑๘

๒๙๙
๙๑
๔๒
๒๖
๓๓
๔๙๑

ที่มา : ขอมูลจากโรงเรียนในตําบลสิงห ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อนักเรียนจบจากในระดับประถมศึกษา จะเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน
วิทยาคม ,โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ ( บานเกาวิทยา ) และมีบางสวนเขาศึกษาตอในเขต
อําเภอเมือง
ตําบลสิงห มีโรงเรียนขยายโอกาสเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ โรงเรียนบานวังสิงห หมู ๒
ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๓.๑.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน ตั้งอยูที่ ๑ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห ตั้งอยูที่ ๒ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงจํานวนเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อศูนย
ศพด. บานปากกิเลน
ศพด.บานวังสิงห
รวม

ชั้นเด็กเล็ก( ๒.๕ – ๓ ป )
ช
ญ
รวม
๑๙
๑๖
๓๕
๑๓
๑๑
๒๔
๓๐
๒๙
๕๙

จํานวนเด็ก
ชั้นเด็กโต ( ๓ – ๔ ป )
ช
ญ
รวม
๑๙
๑๕
๓๔
๑๗
๒๑
๓๘
๓๙
๓๙
๗๘

รวมทั้งหมด
๖๙
๖๒

ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา
๓.๒.๑ วัด ๗ แหง
- วัดปากกิเลน
- วัดสิงหไพบูลยประชาสรรค
- วัดถ้ําเสือดาว
- วัดหนองปรือ
- วัดพุปลู
- วัดปาหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโน
- วัดทาตาเสือ
๓.๒.๒ สํานักสงฆ ๓ แหง
- ที่พักสงฆสันติกาญจนเจริญธรรม ตั้งอยูที่ หมู ๕ บานพุไมแดง
- ที่พักสงฆถ้ํามะซาง ตั้งอยูที่ หมู ๔ บานหนองปรือ
- ที่พักสงฆไมมีชื่อ ตั้งอยูที่ หมู ๕ บานพุไมแดง (ยังไมมกี ารตั้งชื่ออยางเปนทางการ)
๓.๒.๓ สถานปฏิบัติธรรม ๑ แหง
- สถานปฏิบัติอยูเย็นเปนสุข ตั้งอยูที่ หมู ๑ บานปากกิเลน
ประชาชนทั่วไปมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา
ประชาชนจะเขาวัดทําบุญกันมากในแตละวัด
๓.๓ ดานสาธารณสุข
๓.๓.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทากิเลน มีเจาหนาที่ ๕ คน ตั้งอยูที่หมู ๑
บานปากกิเลน ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม. ) จํานวน ๕๙ คน
- อัตราการมีการใชสว ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต
- กองทุนยาประจําหมูบาน ทุกหมูบาน
๓.๓.๒ กองทุ น หลัก ประกั น สุ ข ภาพตํ า บลสิ งหไ ด ดํา เนิ น การในป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ก. งบประมาณ
๑.๑ เงินที่ไดรบั การจัดสรรจาก สปสช.
๑๗๖,๗๑๕.๐๐ บาท
๑.๒ เงินสมทบจากองคการบริหารสวนตําบลสิงห
๗๐,๖๘๖.๐๐ บาท
ยอดเงิน ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๖๗,๕๙๘.๓๐ บาท
ข. คาใชจายของโครงการทั้ง ๔ ประเภท
๒.๑ ประเภทที่ ๑ กิจกรรมเพื่อสนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริ การ
หรือสถานบริการหรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
- โครงการลดการตั้งครรภกอนวัยในกลุมวัยรุน
๒๖,๘๐๐ บาท
- โครงการมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการนมแมตําบลสิงห
๑๓,๔๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๙๐,๒๐๐ บาท
๒.๒ ประเภทที่ ๒ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนใหกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอื่นในพื้นที่
ไดดําเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ใหแกสมาชิก
หรือประชาชนในพื้นที่
- โครงการลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ๒๖,๘๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๒๖,๘๐๐ บาท
หนา | ๘

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๒.๓ ประเภทที่ ๓ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การฟนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
- โครงการอบรมดูแลเยี่ยมบานผูสูงอายุ
๑๒,๐๘๐ บาท
และผูพิการที่ติดเตียงและชวยเหลือตัวเองไมได
- โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๒๑,๓๖๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๓๓,๔๔๐ บาท
๒.๔ ประเภทที่ ๔ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการบริ หารหรื อพัฒนากองทุน หลักประกั น
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละ
งบประมาณนั้น เปนเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๕ ประเภทที่ ๕ กิ จกรรมกรณีเกิ ดโรคระบาดหรือ ภั ยพิ บั ติ ในพื้ นที่ ใหคณะกรรมการกองทุ น
พิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขได
ตามความจําเปนเหมาะสม และทันตอสถานการณได
- โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก
๕๑,๒๐๐ บาท
(คาน้ํามันฉีดพนหมอกควัน + คาตอบแทนรณรงค )
๒๑,๐๑๑ บาท
รวมทั้งสิ้น
๗๒,๒๑๑ บาท
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓.๔.๑ สถานีตํารวจ (ปอมประจําหมูบาน) ๒ แหง ดังนี้
- จุดสกัดเมืองสิงห หมู ๑ บานปากกิเลน
- ปอมปากกิเลน หมู ๕ พุไมแดง
๓.๔.๒ ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลสิงห
- ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑ แหง
- สมาชิกเจาหนาที่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ๑ กลุม จํานวน ๔๑ คน
- เจาพนักงานปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ คน และมีผูชวย ๑ คน
- รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ๑ คัน
- รถพยาบาลฉุกเฉิน ๑ คัน
- อุปกรณชวยเหลือสาธารณภัยตางๆ
- ชุดดับเพลิงกลางแจง จํานวน ๕ ชุด
- สายดับเพลิง จํานวน ๘ เสน
- หัวฉีดดับเพลิง จํานวน ๒ ตัว
- กรวยจราจร จํานวน ๙๐ อัน
- ไฟสัญญาณจราจร จํานวน๑ ชุด
- เสื้อชูชีพ จํานวน ๑๕ ตัว
- อุปกรณเตือนภัย (ไซเลนมือหมุน) จํานวน ๑ ตัว
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๔. ดานสังคมสงเคราะห
๔.๑ เบี้ยสงเคราะหผูสูงอายุ
ชื่อหมูบาน

จํานวนผูสูงอายุ ( คน )

หมู

งบประมาณเงิน
อุดหนุน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

-

บานปากกิเลน
บานวังสิงห
บานหนองปลาไหล
บานหนองปรือ
บานพุไมแดง
บานทาตาเสือ
รวม
ที่มา : ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ

งบประมาณ
อบต.

งบประมาณ
รัฐบาล

ขอขึ้นบัญชี

-

๑๓๕
๙๔
๕๘
๑๐๕
๔๖
๙๗
๕๓๕

๑๔
๕
๗
๙
๓
๕
๔๓

๔.๒ เบี้ยสงเคราะหผูพิการ
หมู

ชื่อหมูบาน

จํานวนผูพิการ ( คน )
งบประมาณเงิน
อุดหนุน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

บานปากกิเลน
บานวังสิงห
บานหนองปลาไหล
บานหนองปรือ
บานพุไมแดง
บานทาตาเสือ
รวม
ที่มา : ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๔.๓ เบี้ยสงเคราะหผูปวยเอดส
หมู

ชื่อหมูบาน

งบประมาณ
อบต.

งบประมาณ
รัฐบาล

ขอขึ้นบัญชี

-

๒๕
๑๖
๙
๒๔
๖
๑๑
๙๑

๔
๔
๒
๑
๒
๑๓

จํานวนผูเอดส ( คน )
งบประมาณเงิน
อุดหนุน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หมายเหตุ

บานปากกิเลน
๗
บานวังสิงห
๔
บานหนองปลาไหล
๑
บานหนองปรือ
บานพุไมแดง
๑
บานทาตาเสือ
๒
รวม
๑๕
ที่มา : ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

งบประมาณ
อบต.
-

-

หมายเหตุ

งบประมาณ
รัฐบาล

ขอขึ้นบัญชี

-
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๔.๔ ขอมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห
ตามนโยบายการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสิงห ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน
สงเสริมใหชุมชนพึ่งพาตัวเองรูจักวางแผนบริหารจัดการ แกไขปญหาตางๆในชุมชน โดยสมาชิกชุมชนชวยกันเอง
รวมทั้งใหรูจักประหยัด มีวัฒนธรรมในการออมเงิน เพื่อตอบสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นในตําบลสิงห เริ่มดําเนินการตั้งแตป ๒๕๕๕
โดยมีเปาหมายระดมทุนเขากองทุนรายละ ๑ บาท ตอ วัน เพื่อชวยสมาชิกดานสวัสดิการตางๆ แกสมาชิกใน
ชุมชนดวยกันเอง ตามหลักเกณฑที่สมาชิกใหความเห็นชอบผานคณะกรรมการดําเนินการกองทุน
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห ไดชวยเหลือสมาชิก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ที่
สวัสดิการ
จํานวนผูรับ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ประโยชน
(บาท)
(คน)
๑ การเกิด
๑๖
๘,๐๐๐
๒ การเจ็บปวย
๑๔๒
๑๓๑,๐๐๐
๓ การศึกษา
๑๖
๘๖,๐๐๐
๔ การเสียชีวิต
๑๖
๘,๐๐๐
รวม
๒๓๓,๐๐๐
ในปจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห มีสมาชิก ๘๑๕ คน
และมีทุนในกองทุน จํานวน ๑,๑๙๒,๖๘๒.๔๕ บาท

๕. การบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคม
๕.๑.๑ ทางรถยนต มีถนนติดตอกับจังหวัด อําเภอ จํานวน ๒ เสนทาง คือ
- ทางหลวงแผนดินลาดยางสาย ๓๒๓ (กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ)
- ถนนลาดยางเชื่อมระหวางหมูบานและตําบล สายลุมสุม - บานเกา ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร
- ถนนลาดยางเชื่อมระหวางหมูบานและตําบล สายวังสิงห – ยางโทนระยะทาง ๗ กิโลเมตร
- ถนนในหมูบานสวนใหญ เปนถนนลูกรังเกรด บด อัดแนน มีถนนคอนกรีตและลาดยางในเขตชุมชน
ทุกหมูบาน
๕.๒.๒ ทางรถไฟ มีร ถไฟสายธนบุรี – น้ํ า ตก(สายสัน ติภ าพ) ผ า นตํ า บลสิ ง ห จํ า นวน ๓ สถานี
คือ สถานีทาตาเสือ, สถานีบานทากิเลน, สถานีบานวังสิงห สงเสริมดานการทองเที่ยวเปนอยางดี
การเดิ น ทางประชาชนจะเดิ นทางเข า มาเมื อ ง และอํา เภอโดยใชท างหลวงแผ น ดิ น สาย ๓๒๓
กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ, สายกาญจนบุรี - บานเกา โดยรถยนตสวนตัวมีรถประจําทางบริการแตประชาชนไม
นิยมใชบริการประชาชนบางสวน และนักทองเที่ยว นิยมใชบริการของการทางรถไฟซึ่งนับวาสะดวกมากในการ
เดินทางนอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต แตจํากัดดวยเที่ยวการเดินรถของการทางรถไฟแหงประเทศไทย
เสนทางลูกรังในหมูบานที่ตัดผานพื้นที่ทําการเกษตรจะชํารุดเสียหายในฤดูฝน ในชวงฝนตกหนักเกิดอุทกภัยทํา
ใหถนนพังเสียหาย ไมสามารถใชเปนเสนทางคมนาคมไดเกือบทุกป ทางองคการบริหารสวนตําบลสิงห ตองเสีย
งบประมาณในการซอมแซมเปนจํานวนมากในแตละปและทางองคการบริหารสวนตําบลสิงหมีงบประมาณไม
เพียงพอและภารกิจหนาที่เปนจํานวนมาก ที่จะมาดําเนินการกอสรางเปนถนนคอนกรีตหรือลาดยางได
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ก. ขอมูลถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ชื่อสายทาง
สายทามะกูด หมู ๑
สายบานสายสุข หมู ๑
สายบานหาดแหลม หมู ๑
สายไปสถานีรถไฟ หมู ๑
สายไปบานนิวัฒน หมู ๑
สายวังสิงหรีสอรท หมู ๑
สายไรนอก หมู ๑
สายสถานีรถไฟ – ปราสาทเมืองสิงห
สายเนินกรวด หมู ๒
สายหนาวัดวังสิงห หมู ๒
สายวังสิงห – ยางโทน
สายบานตาหนุน หมู ๓
สายชัดขี้เหล็ก หมู ๔
สายหลังปราสาทเมืองสิงห หมู ๔
สายพุไมแดง
สายเขาวัดหลวงตามหาบัว
สายเมืองครุฑ หมู ๖
สายวัดทาตาเสือ หมู ๖
สายบานนายบันเทิง
สายหองสมุด หมู ๒
สายพุไมแดงซอย ๑ หมู ๕
สายบานนายสําเริง สิงหมีพันธ หมู ๑
สายหนองหอย หมู ๔

ประเภทผิวจราจร
ลาดยาง
คสล.
ระยะทาง
กวาง
ระยะทาง
กวาง
( กม. )
( ม. )
( กม. )
( ม. )
๑
๕
๐.๒
๔
๐.๔
๔
๑
๕
๑.๔๕
๖
๐.๕
๖
๐.๓๕
๕
๐.๙
๖
๐.๔
๔
๐.๗๕
๘
๓.๑
๖
๐.๘๗
๖
๗.๔
๘
๐.๙
๖
๒.๐
๖
๑.๖๕
๖
๐.๖๕
๖
๐.๘
๖
๒
๖
๐.๖๑
๖
๑.๒
๖
๑.๘
๖
๐.๒
๔
๐.๘๗
๕
๑.๖
๖
๐.๒๗
๔
๐.๔๖
๔

ที่มา : ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข. ขอมูลถนนลูกรังในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อสายทาง
หมู ๑ บานปากกิเลน
สายสระ สปก. หมู ๑
สายบานหาดแหลม
สายบานนายนิวัฒน
สายบานนายบุญสม
สายบานนายสมพิศ
สายบานนายปรีชา
สายบานจาเผา (บาน ตร.สายรุง)
สายไรยูงทอง
สายบอขยะ

ประเภทลูกรัง
ระยะทาง
กวาง
( กม. )
( ม. )
๐.๕๕
๑.๓
-

๔
๕
-

๑.๖
๒
๓.๕

๖
๔
๕

ประเภทหินคลุก
ระยะทาง
กวาง
( กม. )
( ม. )
๐.๕๕
๐.๗
๐.๕
๐.๕
-

๖
๔
๔
๕
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ลําดับ
ที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

ชื่อสายทาง
สายบานปาไป – บานปาบุญ
สายบานปาแฉลม
สายบานนายสําเริง
สายบานนางนอย
สายบานนายเพรียว
หมู ๒ บานวังสิงห
สายบานนายบุญมา
สายบานนายสมพร
สายบานรางกระชาย
สายหนาวัดสิงห (หองสมุด)
สายหนา ร.ร.วังสิงห – วัดวังสิงห
สายบานนายเสนห
สายบานปาประเทือง
สายบานนายนพ – บานนายชูชพี
หมู ๓ บานหนองปลาไหล
สายบานนายถาวร (หนองปลาไหล ซอย ๑)
สายบานลุงหนุน
สายบานธวัช – สมใจ (บานนายนิวัฒน)
สายบานนางแสวง
สายบานนายทั้ง
สายตนมะขาม
หมู ๔ บานหนองปรือ
สายหลังปราสาทเมืองสิงห
สายชองไอโอ
สายบานนายชุม
สายหลังวัดหนองปรือ
สายดงสัก
สายบานนายแปะ
สายบานนางมณี สรอยดอกจิก
หมู ๕ บานพุไมแดง
สายพุไมแดง
สายพุไมแดง ซอย ๒
สายบานหนองยิงเสือ (ซอยทองดี)
สายพุไมแดง – ศาลแมกวนอิม
สายเขานังหาง
สายหนองยิงเสือ หมู ๕
หมู ๖ บานทาตาเสือ
สายเมืองครุฑ
สายเชื่อมระหวางหมู ๑ กับหมู ๖
สายผานสวนยาง
สายบานนายสมยา

ประเภทลูกรัง
ระยะทาง
กวาง
( กม. )
( ม. )
๑.๓
๓
๐.๗
๓.๕
๐.๔
๓
๐.๕
๔

ประเภทหินคลุก
ระยะทาง
กวาง
( กม. )
( ม. )
๐.๖๕
๔
-

๑.๑๓
๑.๑

๔
๖

๐.๘
๐.๗
๐.๒
๐.๗
๐.๒๕
๐.๓๕
-

๔
๔
๖
๔
๔
๔
-

๐.๔
๑
๐.๖
๐.๘

๓
๔
๓
๔

๑.๓
๐.๒
๐.๕
-

๔
๖
๔
-

๔.๖
๐.๖๕
๐.๖๕
๒
๓
๐.๒๕

๔
๔
๔
๔
๔
๕

๐.๔
๐.๓๕
-

๖
๔
-

๓.๐
๒.๑
๐.๖๕
๑.๒
๑
๐.๕๒๕

๔
๔
๖
๖
๖
๖

๐.๔
-

๔
-

๕.๘๙
๑.๗
๐.๘
-

๕
๔
๕
-

๐.๕
๐.๘
๐.๖๕

๕
๔
๖
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ลําดับ
ที่
๔๖
๔๗
๔๘

ชื่อสายทาง
สายบานนายชลอ
สายบานนายบันเทิง
สายเรียบทางรถไฟ

ประเภทลูกรัง
ระยะทาง
กวาง
( กม. )
( ม. )
๐.๗
๕
๑.๓
๔
-

ประเภทหินคลุก
ระยะทาง
กวาง
( กม. )
( ม. )
๐.๘
๔

ที่มา : ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๒ การโทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข - แหง
- ที่ทําการไปรษณียยอย ๑ แหง อยูที่ หมู ๑ บานปากกิเลน
- โทรศัพท บานมี ๓ หมูบาน คือ ที่ หมู ๑ ปากกิเลน หมู ๔ บานหนองปรื อ และที่ หมู ๖ ท าตาเสื อ
โทรศัพทสาธารณะปจจุบันมีทุกหมูบานหมูบานละ ๒ - ๓ ตู
- ในป จจุบั นตํ าบลสิ งห มีสั ญญาณเครื อข ายโทรศั พท มื อถื อครอบคลุ มครบทุ ก หมู บ านและครบทุ ก
เครือขาย
๕.๓ การไฟฟา
- ตําบลสิงห ทุกครัวเรือนมีไฟฟาครบ ๑๐๐ % แตประสบปญหาหระแสไฟฟาขัดของในชวงฤดูฝน
๕.๔ แหลงน้ําธรรมชาติ
๕.๔.๑ แมน้ําแควนอยไหลผานตลอดแนวเขตของตําบล ดานทิศตะวันตก
๕.๔.๒ ลําหวยสองพี่นองจะไหลจากที่ราบเชิงเขา บริเวณเขาสามชั้นพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร มีหวยเล็กๆ
๒ ลําหวย ไหลมาบรรจบกันบริเวณคุมบานเนินกรวด ไหลผานทอลอดถนนสายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ บริเวณทางเขา
วัดหลวงตามหาบั วญาณสัมปน โน รวมเปนลํา หวยเดีย ว ลงตามลําหวยผ านสะพานขา มลํา หวยบนเส น ทาง
สายลุมสุม - บานเกา ลงสูแมน้ําแควนอยทางทิศตะวันตก โดยมีฝายกั้นน้ําเพื่อเก็บน้ําไวใชในดานการเกษตรในฤดูแลง
ชวงตนลําหวย ๑ ฝาย ทางดานลางของลําหวยยังไมมีฝายกั้นน้ํา
๕.๔.๓ ลําหวยมะไฟ มีตนกําเนิดจากเขาเมืองครุฑ ไหลลงสูแมน้ําแควนอยที่หมู ๖ บานทาตาเสือมีฝายกั้นน้ํา
๑ ฝาย อยูที่ปลายลําหวยสําหรับราษฎรไดใชน้ําเพื่อเกษตรกรรมแตใชไดเฉพาะปลายลําหวยเทานั้นยังไมเพียงพอ
จึงตองทําการกอสรางฝายอีก ๑ ฝายบริเวณกลางลําหวยเพื่อใหราษฎรไดใชน้ําเพื่อการเกษตรไดตลอดทั้งป
๕.๕ ระบบประปาหมูบาน
มีระบบน้ําประปาทุกหมูบานที่ใชแหลงน้ําจากแมน้ําแควนอย และบอบาดาล มีระบบกรองน้ําและผาน
การฆาเชื้อแลว ๓ แหง อีก ๑๐ แหง ยังไมมีการกระบวนการกรองและฆาเชื่อแตอยางใด หมูบานที่ใชน้ําจาก
แมน้ําแควนอยเปนระบบประปา ๔ หมูบาน คือหมู ๑, หมู ๓, หมู ๔ และหมู ๖ หมูบานที่ใชน้ําบาดาลมี ๒
หมูบาน คือ หมู ๒ จํานวน ๒ บอ, หมู ๕ จํานวน ๕ บอ , หมู ๖ ใชน้ําจากบอน้ําตื้นจํานวน ๑ บอ
ระบบประปาตําบลสิงห ใชการบริหารบริหารจัดการระบบประปา โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
เพื่อใหการดําเนินการดูแล, บํารุงรักษา, ซอมแซม ระบบประปาเปนไปดวยความรวดเร็ว เพราะหากระบบประปา
อยูในบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลสิงห จะตองดําเนินการภายใตระเบียบของทางราชการที่มีอยู
จึงไมสามารถบํารุงรักษา และดูแลใหประชาชนไดอยางทันถวงที
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สระน้ํา สระเก็บน้ําประจําหมูบานเปนสระเก็บน้ําสาธารณะมี ๑๐ แหง ดังนี้
หมู ๑ จํานวน ๓ แหง
หมู ๒ จํานวน ๑ แหง
หมู ๓ จํานวน ๑ แหง
หมู ๔ จํานวน ๒ แหง
หมู ๕ จํานวน ๓ แหง
เก็บน้ําไดเฉพาะในฤดูฝนเทานั้นมีที
หมู ๑ จํานวน ๑ แหง ที่บานทามะกรูด
หมู ๒ จํานวน ๑ แหง ที่บานชัดหนองแดง
หมู ๓ จํานวน ๑ แหง ที่บานหนองปลาไหล

๖. ขอมูลอื่น ๆ
๖.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
๖.๑.๑ ปาไม พื้นที่สวนใหญของตําบลสิงห เปนที่ราบเชิงเขาลาดเอียงลงสูแมน้ํา เกษตรกร ใชพื้นที่ใน
การทําไร ไดแก ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกออย และพืชไรอื่นๆ เปนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่หวงหามทางทหาร
บางส ว นเป น ภู เ ขาปา เบญจพรรณปกคลุ ม โดยทั่ ว ไป ในแถบที่ร าบเชิ ง เขาเกื อ บทุ ก หมู บ า นในเขตตํ า บล
หรือประมาณรอยละ ๑๐ ของพื้นที่ มีปาไมเบญจพรรณและปาไผจะเหลืออยูแตเฉพาะบนเขา เนื่องจากการบุกรุกทําลาย
เพื่ อตองการที่ทํ า กิ น และนํา ไมมาทํา เฟอรนิเจอรห รือ เผาถา นขาย และได ก ารจั ด ตั้ง โครงการป า ชุมชนขึ้ น
ที่หมู ๒, ๔, ๕ พื้นที่โดยรวมประมาณ ๑,๗๐๐ ไร
๖.๑.๒ แรธาตุ ในพื้นที่ตําบลมีแรธาตุที่สําคัญไดแก ฟอสเฟส , ดีบุก, วูลแฟรม, แคลไซด และในปจจุบัน
เริ่มมีผูประกอบการเขามาขอประทานบัตร ทําเหมืองแรโดโลไมค แลว และมีผูประกอบการผานการขอประทานบัตร
และดําเนินการ ขุด เจาะ บดแตง แรโดโลไมค แลว จํานวน ๑ ราย
๖.๑.๓ แหลงน้ําธรรมชาติ ตําบลสิงหมีแมน้ําแควนอยไหลผานตลอดแนวเขตของตําบล มีระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟามาใชทําการสูบน้ําเขาพื้นที่การเกษตรของราษฎรโดยทั่วไป
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

สถานีสูบน้ํา

บริการ
ในพื้นที่

จํานวนสมาชิก
(ราย)

จํานวนพื้นที่
(ไร)

ความยาว
(เมตร)

ทากิเลน
วังสิงห
หนองปลาไหล
ทาชาง
บานเกา (๑)

หมู ๑
หมู ๒
หมู ๓
หมู ๔
หมู ๖

๓๗
๒๖
๒๕
๑๘
๒๒

๖๒๐
๔๘๔
๘๑๗
๕๖๙
๔๐๔

๑,๒๑๐
๗๕๐
๑,๕๔๔
๒,๙๘๐
๒,๙๘๐

หมายเหตุ

๑,๓๖๐ เมตร
(นอกเขต
ตําบลสิงห)

จากสภาวการณฝนไมตกตองตามฤดูกาล อากาศแหงแลง ประชาชนมีความตองการใชน้ําจากโครงการ
สูบน้ํา เพื่อทําการเกษตรเปนอยางมาก

หนา | ๑๕

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๗. ศักยภาพในตําบล
๗.๑ ศักยภาพของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
๗.๑.๑ จํานวนบุคคลากร จํานวน ๓๔ คน
- สํานักงานปลัด อบต.
จํานวน
- กองคลัง
จํานวน
- กองชาง
จํานวน
- ลูกจางประจํา
- ลูกจางประจํา อบต.
จํานวน
- ลูกจางประจําถายโอน
จํานวน
- พนักงานตามภารกิจ
จํานวน
- ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป จํานวน
๗.๑.๒ ระดับการศึกษาของบุคลากร
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
จํานวน
- ปริญญาตรี
จํานวน
- สูงกวาปริญญาตรี
จํานวน
ตารางระดับการศึกษาของบุคลากร ในสวนตาง ๆ
สํานักปลัด
ระดับ
การศึกษา

๑๑ คน
๓ คน
๒ คน
๓ คน
๒ คน
๙ คน
๔ คน
๑๒ คน
๑๗ คน
๖ คน

สวนการคลัง

พนักงาน ลูกจาง พนักงาน พนัก พนักงาน ลูกจาง พนักงาน
สวน
ประจํา
จาง
งาน
สวน
ประจํา
จาง
ตําบล
ตาม
จาง
ตําบล
ตาม
ภารกิจ ทั่วไป
ภารกิจ

สวนโยธา
พนัก
งาน
จาง
ทั่วไป

พนักงาน ลูกจาง
สวน
ประจํา
ตําบล

พนัก พนัก
งานจาง งาน
ตาม
จาง
ภารกิจ ทั่วไป

รวม

มัธยมศึกษา /
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี

๑

๓

๕

๑

๑

-

-

-

๑

-

-

-

๑๒

๕

-

๓

๓

๑

๒

-

-

๑

-

๑

-

๑๖

สูงกวา
ปริญญาตรี
รวม

๕

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

๖

๑๑

๓

๘

๔

๓

๒

-

-

๒

-

๑

-

๓๔

ที่มา: ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

หนา | ๑๖

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๗.๒ รายไดขององคการบริหารสวนตําบลสิงห
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ) องคการ
บริหารสวนตําบลสิงห มีรายไดจากภาษีจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกไดดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ
ภาษีอากร
คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดจากทุน
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุน
รวมเปนเงิน
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายรับจริง

หมายเหตุ

๖๔๕,๖๑๙.๓๘
๙๒,๒๙๑.๐๐
๑๘๑,๖๙๓.๒๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๔,๒๑๐.๐๐
๑๓,๑๘๒,๗๗๗.๑๓
๗,๓๔๓,๙๕๗.๐๐
๒๑,๘๓๐,๕๔๗.๗๑
๘,๙๐๘,๔๒๓.๙๒
๕,๒๐๘,๐๙๑.๐๐

ที่มา : งบรายรับ – รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗.๓ รายจายขององคการบริหารสวนตําบลสิงห
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ )
องคการบริหารสวนตําบลสิงห มีรายจายจริง โดยแยกไดดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รายการ
งบกลาง
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่นๆ
หมวดครุภัณฑ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมเงินตามงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค
อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายจายจริง

หมายเหตุ

๕๑๗,๕๖๔.๐๐
๖๘๔,๗๒๐.๐๐
๓,๑๑๑,๐๐๘.๐๐
๖๑๔,๘๐๕.๐๐
๑,๔๐๐,๔๒๔.๐๐
๑,๕๘๘,๒๕๒.๐๐
๓,๗๗๖,๒๘๙.๐๐
๒,๘๖๕,๒๕๐.๘๖
๒๖๐,๗๐๙.๗๕
๒,๑๑๒,๙๘๙.๓๑
๑๘,๐๐๐.๐๐
๓๘๔,๕๐๐.๐๐
๒,๘๓๙,๙๑๓.๑๘
๒๐,๑๗๓,๔๒๕.๑๐
๘,๕๗๘,๙๓๒.๙๒
๕,๒๐๗,๐๐๐.๐๐

ที่มา : งบรายรับ – รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หนา | ๑๗

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห
๘.๑ คณะผูบริหาร จํานวน ๔ คน ประกอบไปดวย
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
๒. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห ๒ คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งจากนายกฯ
๓. เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห ๑ คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งจากนายกฯ
ขอมูลดานการศึกษาคณะผูบริหาร
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ - สกุล
นายสายยันต
นายวินัย
นายเอกรัตน
-

แสงเคลือบ
เกิดละมูล
แซลี้

ตําแหนง

ระดับการศึกษา

นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล

ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี
-

หมาย
เหตุ

ที่มา: ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๘.๒ สมาชิกสภา มีจํานวน ๑๒ คน จาก ๖ หมูบาน หมูละ ๒ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
๑. ประธานสภา
๑
คน
๒. รองประธานสภา
๑
คน
๓. สมาชิกสภา
๑๐ คน
รายชื่อสมาชิกสภา
๑. นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล ประธานสภา ( สมาชิกสภา อบต.หมู ๒)
๒. นายประเสริฐ กองเงิน
รองประธานสภา ( สมาชิกสภา อบต.หมู ๓)
๓. นายปรีชา เหลืองประมวล สมาชิก อบต.หมู ๑
๔. นายศุภชัย พุมปรีชา
สมาชิก อบต.หมู ๑
๕. นายวีระชาติ คิ้วเจริญพร
สมาชิก อบต.หมู ๒
๖. นายสายชล ศรีสําลี
สมาชิก อบต.หมู ๓
๗. นายไพรัช สิงหรา
สมาชิก อบต.หมู ๔
๘.. นางทํานอง ศรีราจันทร
สมาชิก อบต.หมู ๔
๙. นายชลอ ครุฑวงษ
สมาชิก อบต.หมู ๕
๑๐. นายไพศาล ปนวน
สมาชิก อบต.หมู ๕
๑๑. นางสาวสุกัญญา ศรีนิล สมาชิก อบต.หมู ๖
๑๒. นายสายัน เกตุแกว
สมาชิก อบต.หมู ๖
โดยมี จ.อ.อัมพร ทองเหลือ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสิงห เปนเลขานุการสภา
ขอมูลดานการศึกษาของสมาชิกสภา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอน อนุปริญญาหรือ
ปลาย
เทียบเทา

จํานวนสมาชิก

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

ชาย ๑๐ คน
หญิง ๒ คน

-

-

๑๐
๑

รวม ๑๒ คน

-

-

๑๑

ปริญญาตรี

สูงกวา
ปริญญาตรี

๑

-

-

๑

-

-

ที่มา: ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
หนา | ๑๘

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา
การวิเคราะหศักยภาพ เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจ จุ บันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบล การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในป จจุบันและโอกาสในการ
พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข อจํากั ดอัน
เปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ “SWOT analysis” เพื่อพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแตละยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาชุมชนและองคกรใหเขมแข็ง
๑. จุดแข็ง (Strength)
- บุคลากร ผูนําชุมชน ผูบริหาร มีศักยภาพและความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมศักยภาพ
ของประชาชน
- มีความพรอมในการวางแผนและประสานงานกับผูนําและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
- มีงบประมาณที่สามารถบริหารจัดการเองได
- มีแหลงเรียนรูที่สําคัญในพื้นที่ เชน อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห, ปาชุมชน และวัดปาหลวง
ตามหาบัวญาณสัมปนโน
- มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ
- มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
- มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในรูปแบบของประชาคม
- มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ เชน เว็บไซค ,วารสาร เปนตน
- บุคลากรมีความพรอมที่จะทํางานเพื่อประชาชน
- ผูนําและชุมชนมีความรัก สามัคคี
๒. จุดออน (Weakness)
- บุคลากรมีจํานวนจํากัด และไมมีผูรับผิดชอบเฉพาะดาน เชน ดานการเกษตร และดานสาธารณสุข
เปนตน
- งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีนอย เมื่อเปรียบเทียบกับปญหาความตองการและ
ภารกิจหนาที่ตองรับผิดชอบตอประชาชนในพื้นที่
- กฎระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนในการดําเนินการยังมีการสลับซับซอนและยุงยากไมชัดเจน
- ไมมีการสํารวจขอมูลผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใชเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือ
- ประชาชนยังขาดความเขาใจในการทํางานขั้นตอนการทํางานและระบบราชการ
- งบประมาณที่จะนํามาพัฒนาบุคลากรยังไมเพียงพอและไมตอเนื่อง
- บุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

หนา | ๑๙

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๓. โอกาส (Opportunity)
- พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดใหอํานาจแกทอ งถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในดานตาง ๆ
- รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให
- รัฐบาลสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการครบทุกคนในพื้นที่ตําบลสิงห
๔. อุปสรรค (Treat)
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีขอปฏิบัติ ที่ไมเอื้ออํานวยการปฏิบัติ
- สภาวะปญหาราคาน้ํามันแพง ขึ้นในชวงปที่ผานมา
- ปญหาขัดแยงทางดานการเมืองในระดับชาติ
- ผลจากการถายโอนภารกิจทําใหมีภารกิจเพิ่มขึ้นแตไมมีงบประมาณและบุคลากรรองรับ ในการ
ปฏิบัติงาน
- ระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไมจูงใจใหขาราชการถายโอนมาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะเรื่องความกาวหนาในอาชีพไมชัดเจน สิทธิประโยชนที่พึงไดรับและความไมเปนธรรม ทํา
ใหเกิดความรูสึกไมมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานพัฒนาตําบลใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
๑. จุดแข็ง (Strength)
- มีการวางแผนและการประสานงานรวมหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในทองถิ่น
- มีงบประมาณเปนของตนเอง
- มีระเบียบขอมูลที่ดีในการเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนา
- สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหมีเอกภาพดวยตนเอง
- มีโครงสรางพื้นฐานพรอมใหบริหารประชาชนในระดับดี
- มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในตําบล เชน อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห, วัดปาหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปนโน
- มีแผนงานและงบประมาณใหความสําคัญกับการพัฒนาจากการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
- มีการใหความสําคัญในการสืบสานประเพณีไทยอยางตอเนื่อง เชน ลอยกระทง สงกรานต
- มีการรวบรวบภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อสืบคนและเผยแพร
- มีองคกรทางวัฒนธรรมที่เขมแข็งทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล
๒. จุดออน (Weakness)
- งบประมาณมีไมเพียงพอในการบริหารจัดการและไมตอเนื่อง
- ผูนําชุมชนขาดประสบการณในการพัฒนาพื้นที่
- งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลไมเพียงพอตอการพัฒนา
- มีกลุมผูมีอิทธิพลลักลอบเขาทําลายสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปนปาเขา
- ประชาชนขาดความรวมมือในดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่
- ผูนําขาดความตระหนักในเรื่องการทํางานสิ่งแวดลอม
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- ยังไมมีการสนับสนุนและสงเสริมใหปราชญชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม
- เยาวชนไมมจี ิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
- การหลั่งไหลของวัฒนธรรมตางชาติเขามาในทองถิ่นทําใหเยาวชนขาดความตะหนัก
๓. โอกาส (Opportunity)
- มีวัฒนธรรมจังหวัดคอยชี้แนะใหคําปรึกษา
- นักทองเที่ยวเขามาในตําบลสิงหในแตละปเปนจํานวนมาก สรางรายไดใหประชาชนเปนอยางมาก
- มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ
- นโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนา
- การสนับสนุนการดําเนินงานจากนโยบายภาครัฐ และราชการที่เกี่ยวของ
- ประชาชนใหความสําคัญและสนใจภูมิปญญาทองถิ่น
- ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๔. อุปสรรค (Treat)
- การเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม และการเพิ่มขึ้นของประชากร
- รัฐบาลปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจึงไมสามารถดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปได
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตามกระแสโลกาภิวัฒน
- การพัฒนาดานเทคโนโลยีเรงเราใหเกิดการแขงขัน เปนการกดทับการพัฒนาทางดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. จุดแข็ง (Strength)
- มีหนวยงานและบุคลากรของตนเองในการรับผิดชอบงานดานโครงสรางพื้นฐาน
- มีงบประมาณเปนของตนเอง
- ไดรับความรวมมือจากผูนํา และประชาชนในทองถิ่น
- มีระบบประปาหมูบานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล
- มีแมน้ําแควนอยไหลผานพื้นที่ จึงทําใหสามารถบริหารจัดการระบบประปาหมูบานไดเปนอยางดี
- มีระบบสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาในพื้นที่ ถึง ๕ สถานีใหบริการกับเกษตรกรไดเปนอยางดี
- มีถนนทางหลวงชนบท และทางหลวงแผนดิน ตัดผานพื้นที่ และมีถนนสายหลักเปนลาดยาง
เชื่อมตอกันระหวางหมูบานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล
- ผลผลิตทางการเกษตรและราคาผลผลิตในพื้นที่ดปี ระชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีศักยภาพพรอมที่จะทุมเทและสงเสริมกิจกรรม
- มีโรงเรียนประถม ๕ แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ แหง
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบดานสุขภาพอนามัยไดเปนอยางดี
- มี อสม. ที่เขมแข็ง มีความรู ทุมเทการปฏิบัติงาน
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๒. จุดออน (Weakness)
- ถนนซอยภายในหมูบานและพื้นที่การเกษตรเปนดินและลูกรังยังไมไดมาตรฐาน
- มีขอจํากัดดานงบประมาณ ไมเพียงพอตอการพัฒนา
- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการสํารวจและดําเนินงาน
- มีพื้นที่การเกษตรมีน้ําทวมขังและไมสามารถระบายน้ําได ทําใหพืชผลไดรับความเสียหาย
- ขอจํากัดในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่ขาดความชัดเจนและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
- ขาดการสงเสริมเงินทุน, การพัฒนาทักษะความรูในการประกอบอาชีพ
- ขาดสงเสริมตลาดแรงงานในทองถิ่นยามวางหลังฤดูเก็บเกี่ยวและเพาะปลูก
- ขาดฐานขอมูลแรงงานตางดาวในพื้นที่
- พื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน
- มีการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืชทุก ๆ ป
- พื้นที่ของตําบลสิงหแหงแลงเก็บน้ําไมอยู มีสภาพภูมิประเทศลาดชันยากกับการบริการน้ําเพื่อการเกษตร
- มีโรคระบาดเขามาในพื้นที่พรอมแรงงานตางดาว
- ขาดการเตรียมพรอม ในเรื่องภัยธรรมชาติ ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
- ประชาชนยังไมระวังและตระหนักเรื่องภัยธรรมชาติ
- ปญหายาเสพติดที่ระบาดในกลุมเยาวชน และวัยแรงงาน กลุมเดิม ๆ ทําใหการแพรขยายมาสู
กลุมใหม ๆ ตลอดเวลา
- สถานศึกษาขาดแคลนอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
- ขอจํากัดดานระเบียบกฎหมายดานสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหไมสามารถบริหารจัดการไดอยาง
ทั่วถึงเพียงพอ
- มีการระบาดของโรคติดตอ และเกิดโรคระบาดสายพันธุใหม ยากแกการปองกัน
- ยังมีการแพรระบาดของไขเลือดออกในทุก ๆ ป
- มีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน
๓. โอกาส (Opportunity)
- มีการจัดทําบัญชีโครงการเกินศักยภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและขอใหหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการ
- พ.ร.บ. กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหอํานาจแกทองถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในดานตางๆ
- รัฐบาลมีแผนกระตุน เศรษฐกิ จ ในรูปงบประมาณอุด หนุน เฉพาะกิ จ และงบประมาณตาม
นโยบาย คสช.
- นโยบายประกันราคามันสําปะหลังและออย
- มีหนวยงานตาง ๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พรอมที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในทุกเรื่อง
- มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
- กรมสงเสริมจัดสรรงบประมาณสําหรับบําบัดและฝกอาชีพผูเสพยา
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๔. อุปสรรค (Treat)
- การเปลี่ยนแปลงและการขัดแยงทางการเมืองทําใหการพัฒนาลาชาและไมบรรลุเปาหมาย
- การจัดสรรงบประมาณมีความลาชาทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน
- ระเบียบขอกฎหมายมีขั้นตอนปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน
- รัฐบาลปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จึงไมสามารถดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปได
- ตําบลสิงหประสบปญหาภัยพิบัติธรรมชาติอยางตอเนื่อง เชน ปญหาภัยแลง และปญหาเพลี้ยแปง
- ความเขาใจสภาพปญหาอยางแทจริงของเจาหนาที่และผูนําทองถิ่น , ทองที่
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการประกอบอาชีพตามวิถีพอเพียง
๑. จุดแข็ง (Strength)
- มีสภาพพื้นที่อํานวยกับการประกอบอาชีพเกษตร
- มีความพรอมในการวางแผน ประสานงานกับผูนําและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- มีส ภาพทางภูมิศาสตร เหมาะสม เชน แมน้ํา แควนอย , และป า ชุมชน และระบบสูบ น้ํา เพื่ อ
การเกษตรในพื้นที่
- ราษฎรใหความสนใจระบบเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีเกษตรอยางยั่งยืน
๒. จุดออน (Weakness)
- ขาดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพรายไดอันเกิดจากภูมิปญญาของทองถิ่น
- ประชาชนไมใหความสนใจที่จะรวมกลุมเพื่อทําอาชีพเสริม
- ขาดผลิตภัณฑสินคาภูมิปญญาทองถิ่น
- ประชาชนมีความรูเรื่องเศรษฐกิจอาเซียนนอยทําใหขาดโอกาส
๓. โอกาส (Opportunity)
- รัฐบาลใหความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพ
ดานการเกษตรแบบยั่งยืน
- นโยบายของรัฐบาลในการกระตุนระบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องตลอดมา
- นโยบายการคาชายแดน ดานพุน้ํารอน ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในระบบ
การคาเสรีอาเวียน ( AEC )
๔. อุปสรรค (Treat)
- ประชาชนขาดความรูเรื่องการตลาดของสินคาเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรแบบยั่งยืน
- นโยบายการเมืองระดับชาติที่ผานมาไมตอบสนองกับพื้นที่ประกอบอาชีพราษฎรในตําบล

วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของตําบลสิงห
ตําบลสิงห ตั้งอยูหางจากจังหวัดกาญจนบุรีป ระมาณ ๔๒ กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงหมายเลข
๓๒๓ ห า งจากที่ ว า การอํ า เภอไทรโยค ประมาณ ๒๒ กิ โ ลเมตร มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ ๘๗ ตร.กม.
การคมนาคมมีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (กาญจนบุรี- ทองผาภูมิ) ผาน และมีทางลาดยางเชื่อมตอเขา
ในหมูบานและตําบล จํานวน ๓ เสนทาง ทําใหการคมนาคมระหวางหมูบานและตําบลไดรับความสะดวกตลอดป
ทางภายในหมูบานสวนใหญเปนถนนลูกรังและถนนหินคลุกบางสวน ทําใหมีปญหาการคมนาคมภายในหมูบาน
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ในชวงฤดูฝนและมีฝุนละอองในชวงฤดูแลง พื้นที่ สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา ปา และภูเขา เปนเขตปฏิรูปที่ดิน
ในพื้นที่หวงหามทางทหารทั้งตําบล ประชาชนสวนใหญ มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน เชน สปก.๔-๐๑ และ นส.๓ ,
นส.๓ก สค.๑ และ ภบท ๕ บานเรือนของราษฎรตั้งกระจายอยูในพื้นที่เกษตรกรรมไมไดรวมเปนกลุมเปนกอน
ตําบลสิงห มีแมน้ําแควนอยไหลผานตลอดแนวเขตของตําบลสิงห ทางดานทิศตะวันตก ตลอดสองฝง
ริมแมน้ําแควนอยสภาพธรรมชาติสวยงาม ภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกลงสูแมน้ําแคว
นอย ความอุดมสมบูรณของดินมีสภาพกลางและมีสภาพอากาศแหงแลง เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง
อ อย ขา วโพด และมีการทํ าสวนผลไม และปลูก พืช ผัก สวนครัวตามริม แม น้ํา แควนอย มีส ถานีสู บน้ํา ดวย
พลังงานไฟฟา ๕ สถานี ใชไดดีทั้ง ๕ สถานี ที่หมู ๑ , หมู ๓, หมู ๖ และสถานีสูบน้ําแหงใหม ที่หมู ๒ บาน
วังสิงห โดยทําการกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการดําเนินการของกรมชลประทาน และโอนให
องคการบริหารสวนตําบลสิงหดูแลเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบคลุมพื้นที่เพียง ๑ ใน ๕ ของตําบล
ตําบลสิงหเปนที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวและเปนโบราณสถานที่
สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากในแตละป และเนื่องจากตําบลสิงหมี สภาพภูมิ
ประเทศที่สวยงามบริเวณริมฝงแมน้ําแควนอยจึงเปนสถานที่ตั้งของรีสอรทตาง ๆ ถึง ๕ แหง
อาชีพสวนใหญของประชาชนในตําบลสิงห จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะมันสําปะหลัง
ขาวโพด และออย รับจาง และเลี้ยงสัตว ผลผลิตสวนใหญขึ้นอยูกับปริมาณของน้ําฝนและความอุดมสมบูรณ
ของดิน รายไดจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตและราคาของผลผลิตในแตละป เกษตรกรจะวางงานตามฤดู กาล
หลังเก็บเกี่ยวและปลูกพืชผลแลว เกษตรกรยังไมนิยมประกอบอาชีพเสริมเพื่อเสริมสรางรายไดใหครอบครัว
ทําใหครอบครัวสวนใหญมีรายไดหลักจากการเกษตรเพียงอยางเดียว คือ ออย และมันสําประหลัง สภาพดิน
ของเกษตรในตําบลสิงห ผานการปลูกพืชเชิง เดี่ย วและมีการใชปุย เคมีมานาน สภาพดินจึงเสื่อมต องมีก าร
ปรับปรุงดินโดยใชปุยอินทรีย ปุยหมัก และปุยคอกเพิ่มมากขึ้น ตองมีโครงการรณรงคจากทุกหนวยงานอยาง
ตอเนื่องพรอมทั้งตองมีการรณรงคสงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องและจริงจัง
สภาพสังคมตําบลสิงหอยูดวยความเอื้ออาทรอยูแบบพี่นอง เปนสังคมชนบททั่ว ๆ ไปแถบภาคกลางมี
ประเพณี วัฒนธรรม แบบภาคกลางไมมีจุดเดนและเปนอัตลักษณของตนเอง มีการแพรระบาดของยาเสพติด
ประเภทยาบาถือวา เปนปญหาใหญในตําบล ประชาชนเกือบทั้งตําบลนับถื อศาสนาพุทธมีวัด ๗ แหง สถาน
ปฏิบัติธรรม ๑ แหง ไมมีมัสยิดและโบสถคริสต ประชาชนใหความรวมมือกับภาคราชการเปนอยางดี ผูนําชุมชน
ผูนําทองถิ่นมีความรัก – สามัคคีกันเปนอยางดี
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญมาจากเงินอุดหนุนและเงินภาษีจัดสรรจากรัฐบาล สวน
ภาษีที่จัดเก็บเองจะเก็บไดจากสถานบริการทองเที่ยวโรงแรมรีสอรท และแหลงธุรกิจหลายประเภทในเขต
ตําบลแตยังไมมาก ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามกฎหมายและขอบัญญัติตําบล ยัง
ขาดจิตสํานึกที่ดีในการเสียภาษี และเกิดการซ้ําซอนของกฎหมายในการเรียกเก็บภาษี ในสวนรายไดจากนิติ
กรรมและที่ดินยังผันผวนตลอดเวลา ตามแตสภาพเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดในระบบเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
๑.การตัดผ านเสนทางคมนาคมสายทางกาญจนบุรี – ทวาย ที่ผ านมาดานพุน้ํารอน ตําบลบานเกา
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนเขตติดตอกับตําบลสิงหยังไมมีความชัดเจนและแนนอนวาจะผานไปทางใด
ตําบลสิงหเปนอีกหนึ่งทางเลือกของเสนทางดังกลาว หากทางตัดผานผลกระทบกับชุมชนจะตามมาเปนอยาง
มาก ในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี โยเฉพาะปญหาเรื่องการคมนาภายในตําบลจะมีผลกระทบ
ดานลบอยางรุนแรงจําเปนตองชี้แจงรายละเอียดใหกับประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารและความคืบหนา
ของโครงการอยางตอเนื่องตลอดเวลา
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๒.ชุมชนยังมีการตื่นตัวนอยไมคอยสนใจกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนาตอง
มีการชี้แจงประชาสัมพันธในทุก ๆ หมูบาน โดยเนนสื่อที่ชัดเจนและชวนติดตามนโยบายของรัฐบาลระดับชาติ
ตองชัดเจน
๓. เศรษฐกิจของตําบลสิงหขึ้นอยูกับพืชหลักคือ ออย และมันสําปะหลัง ซึ่งไมมีโอกาสที่จะทํารายได
เพิ่ม เมื่อเขตการคาเสรีอาเซียนเปดโครงการตองมีการศึกษาวิจัยหาพืชอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่มาทดแทน
หรือเสริมเพิ่มเติม เพื่อประโยชนของชุมชนตําบลสิงหที่จะสรางรายไดเพิ่มขึ้น
๔.การแพรระบาดของโรคตาง ๆ ที่เขามากับแรงงานตางดาว เชน ไขมาลาเรียสายพันธุตาง ๆ โรค
เทาชาง ไขกาฬหลังแอน และโรคทองรวงทางทองถิ่นตองมีทีมงานที่มีความพรอมทั้งในดานการปองกัน การ
สอบสวน และการรักษา
๕.แรงงานตางชาติโดยเฉพาะที่มาจากประเทศเมียนมาร ที่อาศัยรับจางกับนายทุน มักจะเปนแรงงาน
ตางดาวที่ยังไมถูกตองตามกฎหมายและจะทวีเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบกับแรงงานคนไทยในพื้นที่
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
องค ก ารบริหารสว นตํา บลสิ งห ไดจัดทํา แผนพั ฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อ
รับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้น ที่ ที่
บรรจุไวในแผนพัฒนา ๓ ป ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เมื่อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
รวม ๕๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๒๐,๔๑๕,๗๐๐.- บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

๑
๒

๗๓
๖๗

๒๒,๒๕๕,๐๐๐
๒,๖๘๐,๐๐๐

๓

ดานการพัฒนาชุมชนและองคกรใหเขมแข็ง
ดานการพัฒนาตําบลใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓๖๔

๙๔,๗๑๐,๗๐๐

๔

ดานการประกอบอาชีพตามวิถีพอเพียง

๒๔

๘๖๐,๐๐๐

๕๒๘

๑๒๐,๕๐๕,๗๐๐

รวม

งบประมาณ
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สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแล ว ด วยการพัฒนา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความมั่นคง
(๑) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริ หารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพั ฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร วมมื อระหว างประเทศทุ กระดั บ และรั กษาดุ ลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพั ฒนาเสริม สรา งศักยภาพการผนึ กกํา ลัง ป องกันประเทศ การรักษาความสงบเรี ย บร อ ย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร
รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๓) การพัฒนาผูป ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่ นคงและพลั งงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปน หุน สวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๑) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ
(๖) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๗) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
วิสัยทัศน
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
และโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิ ต
สิน คา เกษตรอิ น ทรีย และเกษตรปลอดภั ย แหลงอุตสาหกรรมสรา งสรรคแ ละมีน วั ตกรรมสูง ที่ เป น มิ ตรต อ
สิ่งแวดลอม
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กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
(๑) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
(๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาด
งาน
(๓) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาค สวนคํานึง ถึงผลกระทบตอสุขภาพ
(๔) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
- การเขาถึงการศึกษา
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
- จัดบริการดานสุขภาพ
- เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผูสูงอายุ
- มีที่ดินทํากินของตนเอง
(๒) กระจายการให บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั้ ง ด า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง
(๓) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สรางและพัฒนาผูนําชุมชน
- ชุมชนมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
- สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู บริการ และจัดการทรัพยากร
(๔) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(๑) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน
(๒) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพป จจุบัน เพื่อยกระดับ ไปสู อุตสาหกรรมที่ ใ ช
เทคโนโลยีขั้นสูง
(๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๔) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
(๕) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบีย บเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอํานวยความสะดวก
การคาการลงทุน
(๖) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงิน และตลาดทุน ใหสามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(๑) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
(๒) เพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายรอยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ โดยสงเสริมการปลูกไม
มีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว
(๓) เร ง รัด ให มี ก ารประกาศใช รา งพระราชบั ญ ญั ติ ทรัพ ยากรน้ํา พ.ศ. .. และแผนบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรน้ํา
(๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน
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ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน
(๑) ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศนานาประเทศ
(๒) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
(๓) สังคมมีความสมานฉันท
(๔) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๕) ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทางทหาร
(๖) อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับที่ ๒๐ ของโลก
(๗) อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรในต่ํากวาอันดับที่ ๑๐ ของโลก
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย
(๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ
(๒) ปรับปรุงกระบวนการ งบประมาณ สรางกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงินการ คลังภาครัฐ
(๓) ปองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(๔) ปฏิรปู กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
(๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ โครงขายถนน
ขนสงทาง อากาศ ขนสงทางน้ํา
(๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส การอํานวยความสะดวก
ทางการคา
(๓) การพั ฒนาดานพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลั งงานทดแทน สงเสริมไทยเปน
ศูนยกลางพลังงาน
(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ สรางความมั่นคง ปลอดภัย
ทางไซเบอร
ยุทธศาสตรที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(๑) สงเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ไทยมี
ศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
(๒) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจ
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล อ มของ วทน. ทั้ง ดานบุ คลากร โครงสรา งพื้ น ฐานทางวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(๑) ภาคเหนือ: เปนฐานเศรษฐกิจ สรางสรรคมูลคาสูง
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: หลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง
(๓) ภาคกลาง : เปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา
(๔) ภาคใต : เปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย
(๕) พัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม
(๖) พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุ ตสาหกรรมหลักของประเทศที่
ขยายตัวอยางมีสมดุล
(๗) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน เปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
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ยุทธศาสตรที่ ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
(๑) สงเสริมใหไทยเปนฐาน ของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน
(๒) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
(๓) การสรางความเปนหุนสวนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
๑.๓ นโยบาย Thailand ๔.๐
กอนจะเข าสู Thailand ๔.๐ ขอเกริ่ นด วย Thailand ๑.๐ Thailand ๒.๐ และ Thailand ๓.๐ ก อน
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ลวนเปน “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” ถาใน Thailand ๑.๐ จะเนนภาคเกษตร Thailand
๒.๐ เนนภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand ๓.๐ เนนภาคอุตสาหกรรมหนักและการสงออก
โมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง ๓ โมเดลที่ผานมา ทําใหประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศ “รายไดปาน
กลางขั้นสูง” แตก็หยุดอยูแคนั้น ทําใหมีแนวคิด Thailand ๔.๐ ออกมา ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศใหไปได
ไกลกวานั้ นเยอะ โดยโมเดลนี้ เป นแนวคิดที่ จะนําโครงสร างเศรษฐกิ จไปสู “Value-Based Economy” หรื อ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ไดแก
๑. เปลี่ยนจากการผลักดันสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
๒. เปลี่ ยนจากการขับเคลื่ อนประเทศด วยภาคอุตสาหกรรมไปสู การขั บเคลื่ อนด วยเทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค
๓. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน ภาคบริการมากขึ้น
องคประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand ๔.๐ ไดแก
๑.เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สูเกษตรสมัยใหม เนนบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปนเกษตรกร
เปนผูประกอบการ ทั้งยังเปนเกษตรกรที่มีฐานะร่ํารวย
๒.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยชวยเหลือ เพื่ อผลักดันสูการเปน Smart
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
๓.เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลคาต่ําสู High Value Services
๔.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ํา สูแรงงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญและทักษะสูงเปาหมายที่ไดจากโมเดล
นี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยูในกลุมประเทศ“รายไดปานกลางขั้นสูง”ใหกลายเปนกลุม “ประเทศที่มีรายไดสูง”
ดวยนวัตกรรมที่ชวยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกตางๆ เนนไปทางการนําเทคโนโลยีเขามาปรับใช
๕ กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก
๑) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
๒) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย
๓) กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชอิเล็กทรอนิกสควบคุม
๔) กลุ มดิ จิ ตอล เทคโนโลยี อิ นเทอรเน็ ตเชื่ อมต อและบั งคั บอุ ปกรณ ตางๆ ป ญญาประดิ ษฐ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว
๕) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง
๑.๔ นโยบาย Sustainable Development Goals (SDGs) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาในดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวง ๔ ทศวรรษที่ผานมาเปนการพัฒนาที่
กอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยากรโลกเปนอยางมาก เมื่อป ๒๕๔๓ ประเทศไทยและประเทศ
ต า งๆ ทั่ ว โลก รวม ๑๘๙ ประเทศจึ ง รวมตั วกั นในการประชุ มองค ก ารสหประชาชาติ ที่ มหานครนิ ว ยอร ก
สหรัฐอเมริกา และเห็นพองตองกันในการตั้งเปาหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะ
ดําเนินการรวมกันใหไดภายในป ๒๕๕๘ โดยเปาหมายดังกลาวเรียกวา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ
Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบดวย ๘ เปาหมายหลัก คือ ๑. ขจัดความยากจนและ
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ความหิ วโหย ๒. ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ๓. สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและ
บทบาทสตรี ๔. ลดอัตราการตายของเด็ก ๕. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ ๖. ตอสูกับโรคเอดส มาลาเรีย และ
โรคสําคัญอื่นๆ ๗. รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และ ๘. สงเสริมการเปนหุ นสวนเพื่ อการพัฒนาใน
ประชาคมโลก
ระยะเวลา ๑๕ ปผานมา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษทั้ง ๘ ขอ กํ าลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา องคการสหประชาชาติ จึงได
กําหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ
สั งคม และสิ่ งแวดล อม ให มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น เรี ยกว า เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หรื อ Sustainable
Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือนกั นยายน ป ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม
๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ป โดยประกอบไปดวย ๑๗ เปาหมาย คือ
เปาหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เปาหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และสงเสริ ม
เกษตรกรรมยั่งยืน
เปาหมายที่ ๓ ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุก
ชวงอายุ
เปาหมายที่ ๔ ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริมโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
เปาหมายที่ ๕ บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน
เปาหมายที่ ๖ ทําใหแนใจวาเรื่องน้ําและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใช
สําหรับทุกคน
เปาหมายที่ ๗ ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซื้อของตน
เปาหมายที่ ๘ สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่ งยืนและทั่ วถึ งให เป นไปอย างยั่งยื น สงเสริ ม
ศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน
เป าหมายที่ ๙ พั ฒนาโครงสร างพื้ น ฐานที่ พ ร อ มรั บ การเปลี่ ยนแปลง ส ง เสริ มการปรั บตั ว ให เป น
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เปาหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ
เป าหมายที่ ๑๑ ทํ า ให เมื องและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษย มี ค วามปลอดภั ย ทั่ วถึ ง พร อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๒ ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๓ ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น
เปาหมายที่ ๑๔ อนุรกั ษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๕ พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไม
อยางยั่งยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้ งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเขาถึงความ
ยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม มีประสิทธิ ผล และเปนที่ยอมรับในทุก
ระดับ
หนา | ๓๑

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เปาหมายที่ ๑๗ เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนส วน
ความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๕ แผนพัฒนาภาคกลางตอนลาง ๑(กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)
วิสัยทัศน
"เปนแหลงผลิตและแปรรูปสินคา เกษตรที่ไดมาตรฐาน พัฒนาการคา ชายแดน และการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ อยางสรางสรรค"
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสงเสริมความปลอดภัยและคุณภาพใน การผลิตและสงออกสิน คาเกษตรและ
เกษตร อุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมการคาชายแดนและพัฒนาเขต เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความเขมแข็งใหแกภาคการเกษตร อยางยั่งยืน
๑.๖ แผนพัฒนากาญจนบุรี
วิสัยทัศน
"เมืองแหง การทองเที่ยว ศูนยกลาง การคาภาคตะวันตกสูสากล สังคมอยู เย็นเปนสุข"
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุท ธศาสตรที่ ๑ สง เสริม การเปน ศูน ยก ลางการทอ งเที่ย ว ที่ เ ปน มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดลอ มและวิ ถี
วัฒนธรรม ชุมชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนสูสากล
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
๑.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
จุดยืน
“พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมั่นคงมีมาตรฐาน สงเสริมประชาชนใหมีอาชีพ และรายไดเพิ่มขึ้น โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีคุณคาและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
"เมืองการคาชายแดน ดินแดนแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได
มาตรฐาน การใหบริการครบถวน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสรางพื้นฐานครบครัน กาวทัน
AEC"
วิสัยทัศน
๑. สงเสริมอาชีพใหประชาชน
๒. พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
๓. สนับสนุนและสรางแหลงกระจายสินคาเกษตรและสินคาพื้นเมือง
๔. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
๕. สนับสนุนประชาชน องคกร หนวยงาน ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
๖. สรางจิตสํานึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ทองเที่ยว
๗. ปรับปรุง พัฒนาเสนทางการคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน
๘. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขายคมนาคมใหครอบคลุม
๙. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑๐. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค
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๑๑. การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
๑๒. พัฒนาสถานที่พักผอนใหมีมาตรฐานและปลอดภัย
๑๓. สงเสริมการศึกษาใหไดมาตรฐาน
๑๔. สนับสนุน สงเสริมการดูแลสุขภาพใหประชาชน
๑๕. สรางความปลอดภัยใหกับประชาชน
๑๖. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม
๑๗. สงเสริมและอนุรกั ษวัฒนธรรมและประเพณี
๑๘. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาขอมูลในการพัฒนา
๑๙. สงเสริมความรูของบุคลากรใหไดมาตรฐาน
๒๐. สงเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๒๒. สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
เปาประสงค
๑. ประชาชนมีอาชีพ
๒. สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จําหนายสินคา
๓. สินคาเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ
๔. สถานที่ทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน
๕. ประชาชน องคกรเอกชนใหความรวมมือในการดูแลสถานที่ทองเที่ยวมากขึ้น
๖. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมดูแลสถานที่ทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย
๗. เสนทางคมนาคมขนสงมีมาตรฐานและปลอดภัย
๘. เสนทางคมนาคมครอบคลุมเสนทางหลัก
๙. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมครบถวน
๑๐. มีน้ําสําหรับใชในการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ
๑๑. การผังเมืองและผังเมืองรวมเปนระเบียบ
๑๒. มีสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนเพียงพอปลอดภัย และไดมาตรฐาน
๑๓. การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
๑๔. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น
๑๕. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย
๑๗. วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นดํารงอยู
๑๘. บุคลากรในหนวยงานมีความรูในการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ
๑๙. มีขอมูลสําหรับใชในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของทองถิ่น
๒๐. การบริหารมีความโปรงใส ยุติธรรม
๒๑. ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน วิเคราะห และตรวจสอบ
๒๒. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๑ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า ด า น ๑.๑ การสงเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
๑.๒ การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาสูสากล
๑.๓ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
๒ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า ด า น ๒.๑ การคมนาคมและการขนสง
โครงสราง
๒.๒ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และบํ า รุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภคขั้ น
พื้นฐาน
พื้นฐาน
๒.๓ การผังเมือง
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห
๓.๒ การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๓ การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
๓.๔ การสาธารณสุข
๓.๕ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๓.๖ การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
๓.๗ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
๔.๑ การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
๔.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
๔.๓ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
๔.๔ การสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงาน
จากการเกษตร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ

๕.๑ การสงเสริม อนุรกั ษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
๕.๒ การสงเสริมอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และพิพิธภัณฑพื้นบาน
๕.๓ การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๖.๒ การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
๖.๓ การสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน
๖.๔ การสงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๖.๕ การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวน
รวม
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๑.๘ ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสิงห
๑. วิสัยทัศน
“ชุมชนเขมแข็ง สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม พรอมกาว
ทันเทคโนโลยี”
๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ ๓ อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๔ มุงพัฒนาองคกรใหทนั เทคโนโลยี
๓ พันธกิจ (เปาประสงค)
๑. สรางชุมชนใหเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการศึกษา ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
สง เสริ มกิ จกรรมผู ด อยโอกาส ผูย ากไร มีค วามพร อ มในการรั ก ษาความปลอดภั ย ในในชี วิตและทรั พ ย สิ น
ปรับปรุงโครงการสรางพื้นฐานตางๆ ใหสมบูรณ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
๒. เพิ่มรายได ลดรายจาย สนับสนุนการสรางกลุมอาชีพตามปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง
๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สืบสานการอนุรักษและสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. พั ฒ นาองค ก รตามหลั ก การบริห ารบ า นเมื อ งที่ ดี เน น บริก ารประชาชนด ว ยระบบ
สารสนเทศ
๔. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในในการใหบริการเกี่ยวกับดานคุณภาพชีวิตในทุกดานๆ ไม
นอยกวารอย ๗๕
๒. ประชาชนมีการรวมกลุมอาชีพจัดทําอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ ๑๐
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจัดการดานทรัพยากร และการอนุรักษศิลปกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น ไมนอยกวารอย ๓๐
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๕. กลยุทธ
๑. พัฒนา ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐาน ทั้ง ถนน ระบบน้ํา ทั้งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ํา
เพื่อการเกษตร เพื่อตําบลมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
๒ สงเสริมการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ภายใตกรอบ
ระเบียบขอกฎหมาย
๓ สาธารณสุข สงเสริมการรักษาสุขภาพ อนามัยของประชาชนใหตระหนักใหการปองกัน
ไมใหเกิดโรคiะบาดและการรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ
๔ สังคมสงเคราะห การสรางเสริมกิจกรรมกลุม ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และ
ผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งตนเอง และสรางประโยชนแกชุมชน
๕ การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ทั้งที่เปนการปองกันและการชวยเหลือเบื้องตน
๖ สงเสริมกิจกรรมปองกันยาเสพติดในชุมชนจัดกิจกรรม รณรงคป องกันยาเสพติด ในทุ ก
รูปแบบ
๗ จัดกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ สงเสริมการจัดกิจกรรม อุปกรณ กีฬา
ใหแกชุมชนอยางเหมาะสม
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๘ สงเสริมการรวมกลุมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ เพื่อแกไขปญหาความยากจนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งประสานงานความรวมมือกับทุกฝาย
๙ สงเสริมเกษตรกรใหมีรายไดเพียงพอตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได
๑๐ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบลสิงห
๑๑ ขนบประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนาและภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการอนุรักษ สืบ
สานใหคงอยู
๑๒ สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในตําบล ใหมีความสวยงาม สะอาด รมรื่น และคง
อยูตลอดไป
๑๓ รณรงคการการทิ้งขยะใหถูกวิธี เพื่อลดปญหาขยะในตําบล
๑๔ มุงเสริมสรางความปรองดอง สามัคคีในตําบล เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย
๑๕ การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรมุงเนนการบริการประชาชน ตามอํานาจหนาที่
๑๖ สรางจิตสํานึกและเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกพนักงาน เจาหนาที่ลูกจาง คณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น จะตองยืดหลักประโยชน
๒. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสิงห
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่นประกอบ
ดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย และการคาดการณแนวโนมในอนาคตผล
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น
ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT ANALYSIS)
เปนการประเมินโดยวิเคราะหโอกาส และขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอก ที่มีผลตอการพัฒนา
ดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห รวมทั้งวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลสิงห ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพขององคการบริ หารสวนตําบลสิง ห ใน
ปจจุบัน เพื่อใชในการกําหนดการดําเนินงานตอไป โดยใชเทคนิค SWOT ANALYSIS เปนเครื่องมือ
๑.) วิ เ คราะห จุ ด แข็ ง (Strength=S) พิ จ ารณาป จ จั ย ภายในหน ว ยงานว า มี ส ว นดี ความเข ม แข็ ง
ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ เชน การบริหาร ระบบ
ขอมูล กําลังคน การเงิน ภาพลักษณ ภูมิปญญาชาวบาน และทรัพยากร
๒.) การวิเคราะหจุดออน (Weakness=W) พิจารณาปจจัยภายในหนว ยงานว ามีสวนเสีย ความอ อ นแอ
ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งพิจารณาในดานตางๆ เชนเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดแข็ง
๓.) การวิ เคราะห โอกาส (Opportunity=O) ศึ ก ษาสภาพแวดล อ มภายนอกว ามี สภาพเป นอย า งไร มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใดที่เปนประโยชนหรือเปนโอกาสอันดีตอองคการบริหารสวนตําบลสิงห โดยตองพิจารณาทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
๔.) วิ เคราะห ปญ หาอุ ป สรรคหรือ ข อจํ า กั ด (Threat=T) เป น การศึ ก ษาสภาพแวดลอ มภายนอกที่ เป น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ที่กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอจังหวัด โดยตองพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี เชน เดียวกับการวิเคราะหโอกาส
S = STRENGTH (จุดแข็ง)
๑. มีงบประมาณเปนของตนเอง
๒. มีแมน้ําแควนอยไหลผาน
๓. มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห
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๔. มีแหลงบริการทางธุรกิจ และทองเที่ยวเชน ปมน้ํามัน รีสอรท เมืองมัลริกา ร.ศ.๑๒๔
๕. มีชุมชน และผูนําเขมแข็ง
๖. มีเสนทางการคมนาคมเชื่อมสายหลักที่ดีและสะดวก
๗. มีแหลงแรที่ใชในอุตสาหกรรม
๘. มีทางรถไฟสายมรณะผานตําบลสิงห ทําใหมีนักทองเที่ยวเขาเที่ยวในตําบล โดยใชรถไฟ
๙. มีโรงเรียน ๕ แหง มีวัด ๗ แหง ศพด ๒ แหง
๑๐. มีลานมันสําปะหลัง จํานวน ๕ แหง
๑๑. มีประปา และไฟฟา ครอบคลุมในทุกครัวเรือน
๑๒. มีลานกีฬา ๔ แหง
๑๓. มีโรงไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยตั้งอยูในพื้นที่
๑๔. มีศูนยสูบน้ํา ๕ สถานี
๑๕. มี รพสต.บานทากิเลน บริการดานสุขภาพแกประชาชน
๑๖. มีศูนยเรียนรูทางการเกษตรหมูที่ ๒
๑๗. มีปาชุมชน ๓ แหง เปนแหลงศึกษาทางธรรมชาติ แหลงอาหาร สําหรับประชาชนในพื้นที่
๑๘. มีบุคลากรในองคกรครบทุกตําแหนง
๑๙. มีปอมตํารวจบริการประชาชน ๒ จุด
๒๐. มีระบบการคัดแยกขยะตามหลักวิชาการมาใชในพื้นที่
๒๑. เปนทางผานไปสูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
๒๒. มีภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องเครื่องจักสาน อาหารพื้นบาน ดนตรีไทย การแสดงระบําศรีชยสิงห
๒๓. มีกลุมนวดแผนไทย
๒๔. มีโรงเรียนขยายโอกาส
๒๕. มีกลอง cctv ในจุดเสี่ยงของตําบล
๒๖. มีศูนยผสมเทียมโค
๒๗. มีกองทุนสวัสดิการชุมชน และ กองทุน สปสช.
W = WEAKNESSES(จุดออน)
๑. ประชาชนมีรายไดจากการทองเที่ยวนอยมาก
๒. เปนพื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม
๓. สภาพภูมิอากาศแหงแลง เปนภูเขา มีความลาดชัน
๔. สภาพดินเปนฝุนแดง ไมอุมน้ํา เปนดินปนหิน สภาพดินเสื่อมโทรม ปลูกพืชเชิงเดียวมานาน
๕. ประชาชนขาดการรวมกลุมในเรื่องการสรางอาชีพเสริม
๖. มีการแพรระบาดของยาเสพติด
๗. ไมมีระบบการศึกษามัธยมปลาย
๘. ไมมีตลาดสด
๙. ระบบอินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศไมทั่วถึง
๑๐. เครื่องมือในการคัดแยกขยะยังไมทันสมัย
๑๑. ระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารไมทั่วถึง
๑๒. ระบบกลอง cctv ยังไมคลอบคลุม
๑๓. หนาฝนมีน้ําหลากขามถนน บริเวณ รางกระชาย และหนาวัดถ้ําเสือดาว
๑๔. การจัดเก็บภาษียังไมครบตามเปาหมาย
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๑๕. ไฟแสงสวางรายทางไมทั่วถึง
๑๖. ศาลาที่พักผูโดยสารเกาและชํารุดทรุดโทรม
๑๗. ศูนยรวมขอมูลขาวสารของอบต.ไมเปนปจจุบัน (เว็บไซต)
๑๘. ระบบการชวยเหลือผูประสพภัยมีบุคลกรและอุปกรณไมเพียงพอ และทันสมัย
๑๙. ไมมีแหลงรับซื้อพืชผักผลไมในพื้นที่
๒๐. ระบบน้ําเพื่อการเกษตรไมทั่วถึง
๒๑. มีโรคระบาดในสัตวเลี้ยงของเกษตรกร เชน ปากเทาเปอย
๒๒. มีโรคระบาดตามฤดูกาล เชน ไขเลือดออก มือเทาปาก
๒๓. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุยังไมทั่วถึง และครอบคลุม
O = OPPORTUNITY(โอกาส)
๑. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลและจังหวัด
๒. นโยบายเมืองชายแดนไทย-พมา บานพุน้ํารอน ต.บานเกา
๓. การขยายเสนทางการคมนาคม สายทางหมายเลข ๓๒๓ เปน ๔ ชองทางจราจร
๔. มีการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่
๕. นโยบายกระตุนเศรษฐกิจระดับหมูบานของรัฐบาล
๖. มีการมอบอํานาจใหทองถิ่นดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗. ประชาชนใหความยอมรับเชื่อถือ และเห็นความสําคัญในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทําใหเกิด
การมีสวนรวม เพื่อความปลอดภัยชองประชาชน
๘. มีกฎหมายดานการปองกันและบรรเทาสาธรณภัย
๙. มีการสนับสนุนองคความรูใหกับศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงจากหนวยงานภายนอกที่หมู ๒ บานวังสิงห
๑๐. นโยบายการปฏิรูปที่ดินใหกับผูยากไรในพื้นที่ของตําบลสิงห
๑๑. กฎหมายกระจายรายไดสูทองถิ่น
๑๒. มีพรบ.สาธารณสุขที่ใหอํานาจในการบริการจัดการสภาพแวดลอมในพื้นที่
T = THREATS (อันตราย/ภัยคุกคาม)
๑. ขาดระบบฐานขอมูลในการเตือนภัย และเครื่องมือเทคโนโลยีในการสนับสนุนการดําเนินงาน
๒. สาธารภัยเกิดนอกเหนือการควบคุม เชนพายุฤดูรอน น้ําหลาก
๓. การรับขอมูลขาวสารทางโซเชียล
๔. การอพยพของภาคแรงงานไปทํางานนอกพื้นที่
๕. ราคาพืชผลภาคเกษตรตกต่ํา ไมแนนอน
๖. การหลั่งไหลของวัฒนธรรมตางประเทศสูเยาวชน
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๒.๕ คาเปาหมาย
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ( ๑๖ จุดมุงหมาย ๑๖ ตัวชี้วัด )
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๑. ประชาชนไดรับความรู ความเขาใน
กฎหมาย นโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน
๒. พั ฒ นาองค ก รตามภารกิ จ หน า ที่
ครอบคลุมในทุกดาน
๓. พัฒนาแหลงทองเที่ยวของตําบลใหคง
อยู
๔. อนุรักษ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ใหดํารงสืบไป

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

เปาหมาย
ป ๕๗-๖๑

ป ๕๗

- จํ านวนกิ จกรรมส งเสริ มความรูดานกฎหมาย - การประชาคมหมูบานเพื่อสงเสริมความป ๒ ครั้ง ปละ ๕ ครั้งตอ
หมูบาน
การมีสวนรวม และอื่น ๆ ใหแกประชาชน
/หมูบ าน

ปละ ๕
ครั้งตอ
หมูบาน

- จํานวนรอยละของการพัฒนาองคกรในทุกดาน - ขอ มูลการสิ่งอํา นวยความสะดวกแกประชาชน ๑๐๐ %
๖๐ %
ตามภารกิจหนาที่ในทุกเรื่อง
- จํานวนสถานที่ทองเที่ยวมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น - ขอ มูลสถานที่ทองเที่ยวในตํา บลมีนักทองเที่ ยว ๑๐๐ %
๖๐ %
เพิ่มขึ้น
- จํ า นวนกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ ศาสนา ประเพณี - ขอมูลการจัดกิจกรรม ๓ ครั้งตอปอยางนอย
กิจกรรม ๓ ๓ ครั้ง
วัฒนธรรม
ครัง้ ตอป
ตอป
อยางนอย
๕. สงเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน ให - จํ า นวนกิ จ กรรมส ง เสริ ม การศึ ก ษาของ - การจัดกิจกรรม/โครงการดานการศึกษาทั้ง ศพด. ๑๐๐% ๑๐๐%
เหมาะสมกับชุมชน
สถานศึกษา
และโรงเรียน ตามภารกิจหนาที่
๖.สรางภูมิคุมกัน
เด็กและเยาวชนให -จํ า นวนกิ จ กรรมด า นเยาวชนของตํ า บลสิ ง ห - การจัดกิจกรรมเยาวชนอยางปละ ๓ ครั้ง
ปละ ๕ ครั้ง ปละ ๕
เติบโตอยางเขมแข็ง
เพิ่มขึ้น
ครั้ง
ลดลงปละ
๗.เสริมสรางใหประชาชนมีสุขภาพ
-จํานวนผูปวยเปนโรคระบาดลดลง
-พบผูปวยเปนโรคไขเลือดออกจํานวน ๑๐ ราย
ลดลงป
๑๐%
แข็งแรงปราศจากโรค
ละ
(จาก ๑๐ คน)
๑๐%
๘. สรางพัฒนาการของเด็ก เยาวชน ให - จํ า นวนเด็ ก เยาวชนกั บ ได รั บ การดู แ ลจาก - มีเด็ก เยาวชน ยากไรในตําบลไดรับการดูแลอยาง ๑๐๐% ๑๐๐%
เหมาะสมตามชวงวัย
อบต.สิงห และหนวยงานอื่น ๆ
ทั่วถึง
๙.เสริมสรางการออกกําลังกาย เพื่อทักษะ - จํานวนกิจกรรมกีฬาในตําบลเพิ่มขึ้น
- จัดกิจกรรมเพิ่ มขึ้ น และสถานที่ อ อกกํ า ลั ง กาย ๑๐๐ %
๖๐ %
ทางกีฬา
เพิ่มขึ้น

ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ ป ๖๑
ปละ ๕ ปละ ๕ ปละ ๕ ปละ ๕
ครั้งตอ ครั้งตอ ครั้งตอ ครั้งตอ
หมูบาน หมูบาน หมูบาน หมูบาน

๗๐ % ๘๐ % ๙๐% ๑๐๐%
๗๐ % ๘๐ % ๙๐% ๑๐๐%
๓ ครั้ง ๓ ครั้ง ๓ ครั้ง ๓ ครั้ง
ตอป ตอป ตอป ตอป
๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

ปละ ปละ ปละ ปละ
๕ ครั้ง ๕ ครั้ง ๕ ครั้ง ๕ ครั้ง
ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
ปละ ปละ ปละ ปละ
๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐%
๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๗๐ % ๘๐ % ๙๐% ๑๐๐%
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๒.๕ คาเปาหมาย (ตอ)
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ( ๑๖ จุดมุงหมาย ๑๖ ตัวชี้วัด )
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด

๑๐.สงเสริม พัฒนา เด็กผูดอยโอกาส - จํานวนผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร อยาง
เสมอภาคและเทาเทียม
๑๑.รวมสรางสายใยรักแหงครอบครัว
- จํา นวนกิจกรรมสร า งสายใยรั กในครอบครั ว
เพิ่มขึ้น
๑๒.สงเสริมงานปองกันบรรเทาสาธารณ
- จํานวนที่ผูประสบปญหาสาธารณภัยลดลง
ภัย และการสงผูปวยฉุกเฉิน
๑๓.รณรงคปองกัน และแกไขปญหายาเสพ - จํานวนกิ จกรรมป องกั น และแก ไขป ญ หายา
ติด
เสพติดเพิ่มขึ้น
๑๔.พัฒนาโครงการพื้นฐาน รวมถึงระบบ -การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกดาน
สาธารณูปโภคแกประชาชน
๑๕.สงเสริมการรวมกลุม อาชีพใหมีรายได
เสริมเพิ่มรายได
๑๖.สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมให
ครอบคลุมอยางทั่วถึง

- จํานวนกลุมอาชีพเพิ่มขึ้น
- จํานวนการชวยเหลือเกษตรกร

เปาหมาย ( % )
ป ๕๗
ป
ป
๕๘
๕๙

ขอมูลพื้นฐาน

ป ๕๗-๖๑

- มีจัดกิจกรรมชวยผูดอยโอกาสตอเนื่องการเบี้ยยัง
ชีพ การชวยเหลือมีจํานวน ๕ กิจกรรม

๑๐
กิจกรรม

๖กิจกรรม

๗
กิจกรรม

- กิจกรรมสรางสายใยรักชุมชนเพียงละ ๑ ครั้ง

๑๐
กิจกรรม
๑๐๐%

๖กิจกรรม

๑๐๐%

- การชวยเหลือผูประสบตาง ๆ อยางตอเนื่อง

- ในป ๒๕๕๖ มีกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา
๑๐
ยาเสพติดจํานวน ๖ โครงการ
โครงการ
- จํานวนโครงการสรางโครงสรางพื้นฐานเพิ่มร อย เพิ่มรอยละ
ละ๑๐ของเดิมในแตละป
๕๐ของเดิม
ในแตละป
- จํ า นวนการรวมกลุ ม อาชีพ เพิ่ ม ขึ้ นจากเดิ ม ๑ ๕ กลุม
กลุม
- จํานวนการชว ยเหลือ เกษตรกรเพิ่ม ขึ้ นร อ ยละ เพิ่มขึ้นรอย
๑๐ ตอ
ละ ๑๐ / ป

ป
๖๐

ป
๖๑

๘
กิจกรรม

๙
กิจกรรม

๑๐
กิจกรรม

๗
กิจกรรม

๘
กิจกรรม

๙
กิจกรรม

๑๐
กิจกรรม

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๖
โครงการ

๗
กิจกรรม

๘
กิจกรรม

๙
กิจกรรม

๑๐
กิจกรรม

๑๐ %

๒๐ % ๓๐%

๔๐%

๕๐%

๑ กลุม

๒ กลุม

๔กลุม

๕ กลุม

เพิ่มขึ้น
รอยละ
๑๐ / ป

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
๑๐ / ป ๑๐ / ป ๑๐ / ป ๑๐ / ป

๓ กลุม
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๒.๖ กลยุทธ/แนวทางพัฒนา
(๑) พัฒนาเสริมสรางความรูประชาชนกับการพัฒนาชุมชนเนนการมีสวนรวมในทุกดาน
(๒) เสริมศักยภาพความรูในการพัฒนาใหกับผูบริหาร ผูนํา พนักงาน
(๓) พัฒนาปรับปรุงตําบลใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
(๔) พัฒนาสงเสริม อนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และเอกลักษณของชาติไทย
(๕) พัฒนาสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชน
(๖) พัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยใหเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจเสริมสรางสังคมใหนาอยู
(๗) พัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสทางสังคม
(๘) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให นครอบคลุมและใหบริ การอย างมี
ประสิทธิภาพ
(๙) พัฒนาปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและแกไขปญหายาเสพติด
(๑๑) พัฒนาการสงเสริมประกอบอาชีพเกษตร ปศุสัตว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๑๒) พัฒนาการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสิงห
การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning plan) ขององคการบริหารสวนตําบล
สิงห กําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดกําหนดจุดยืนใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่นอกเหนือจากยุทธศาสตรการพัฒนาในดาน
ตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรคํานึงถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามอํานาจ
หนาที่ โดยกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ควร
เนนพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบผลิตภัณฑที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องค การบริ หารสวนตํ าบลสิงห ไดกําหนดจุดยื นทางยุ ทธศาสตร โดยมุ งเน น คุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชนคนตําบลสิงห ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้ง ทางดานการศึกษา สาธารณสุข สงเคราะหผูยากไร ตลอดจนการชวย
ผูประสบภัยตางๆ โดยดําเนินการภายใต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ภายใตจุดยืนที่วา “พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีพอเพียง”
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ไดกําหนดวิสัยทัศน“ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู
การพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
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๓. การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสิงห
การวิเคราะหศักยภาพ เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององคการบริหารสวนตําบล การวิเคราะหศกั ยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสในการ
พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข อจํากั ดอัน
เปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ “SWOT analysis” เพื่อพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแตละยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาชุมชนและองคกรใหเขมแข็ง
๑. จุดแข็ง (Strength)
- บุคลากร ผูนําชุมชน ผูบริหาร มีศักยภาพและความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริม
ศักยภาพของประชาชน
- มีความพรอมในการวางแผนและประสานงานกับผูนําและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอย าง
ตอเนื่อง
- มีงบประมาณที่สามารถบริหารจัดการเองได
- มีแหลงเรียนรูที่สําคัญในพื้นที่ เชน อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห, ปาชุมชน
- มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ
- มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
- มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในรูปแบบของประชาคม
- มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ เชน เว็บไซค ,วารสาร เปน
ตน
- บุคลากรมีความพรอมที่จะทํางานเพื่อประชาชน
- ผูนําและชุมชนมีความรัก สามัคคี
๒. จุดออน (Weakness)
- บุคลากรมีจํานวนจํากัด และไมมีผูรับผิดชอบเฉพาะดาน เชน ดานการเกษตร และด าน
สาธารณสุข เปนตน
- งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีนอย เมื่อเปรียบเทียบกับปญหาความตองการ
และภารกิจหนาที่ตองรับผิดชอบตอประชาชนในพื้นที่
- กฎระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนในการดําเนินการยังมีการสลับซับซอนและยุงยากไมชัดเจน
- ไมมีการสํารวจขอมูลผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใชเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือ
- ประชาชนยังขาดความเขาใจในการทํางานขั้นตอนการทํางานและระบบราชการ
- งบประมาณที่จะนํามาพัฒนาบุคลากรยังไมเพียงพอและไมตอเนื่อง
- บุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
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๓. โอกาส (Opportunity)
- พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ไดใหอํานาจแกทองถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในดานตางๆ
- รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให
- รัฐบาลสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการครบทุกคนในพื้นที่ตําบลสิงห
๔. อุปสรรค (Treat)
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีขอปฏิบัติ ที่ไมเอื้ออํานวยการปฏิบัติ
- สภาวะปญหาราคาน้ํามันแพง ขึ้นในชวงปที่ผานมา
- ปญหาขัดแยงทางดานการเมืองในระดับชาติ
- ผลจากการถายโอนภารกิจทําใหมีภารกิจเพิ่มขึ้นแตไมมีงบประมาณและบุคลากรรองรับใน
การปฏิบัติงาน
- ระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไมจูงใจใหขาราชการถายโอนมาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะเรื่องความกาวหนาในอาชีพไมชัดเจน สิทธิประโยชนที่พึงไดรับและความไมเปนธรรม
ทําใหเกิดความรูสึกไมมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานพัฒนาตําบลใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
๑. จุดแข็ง (Strength)
- มีการวางแผนและการประสานงานรวมหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในทองถิ่น
- มีงบประมาณเปนของตนเอง
- มีระเบียบขอมูลที่ดีในการเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนา
- สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหมีเอกภาพดวยตนเอง
- มีโครงสรางพื้นฐานพรอมใหบริหารประชาชนในระดับดี
- มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในตําบล เชน อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห,
- มีแผนงานและงบประมาณใหความสําคัญกับการพัฒนาจากการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถิ่น
- มีการใหความสําคัญในการสืบสานประเพณีไทยอยางตอเนื่อง เชน ลอยกระทง สงกรานต
- มีการรวบรวบภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อสืบคนและเผยแพร
- มีองคกรทางวัฒนธรรมที่เขมแข็งทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล
๒. จุดออน (Weakness)
- งบประมาณมีไมเพียงพอในการบริหารจัดการและไมตอเนื่อง
- ผูนําชุมชนขาดประสบการณในการพัฒนาพื้นที่
- งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลไมเพียงพอตอการพัฒนา
- มีกลุมผูมีอิทธิพลลักลอบเขาทําลายสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปนปาเขา
- ประชาชนขาดความรวมมือในดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่
- ผูนําขาดความตระหนักในเรื่องการทํางานสิ่งแวดลอม
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- ยังไมมีการสนับสนุนและสงเสริมใหปราชญชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม
- เยาวชนไมมีจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
- การหลั่งไหลของวัฒนธรรมตางชาติเขามาในทองถิ่นทําใหเยาวชนขาดความตระหนัก
๓. โอกาส (Opportunity)
- มีวัฒนธรรมจังหวัดคอยชี้แนะใหคําปรึกษา
- นักทองเที่ยวเขามาในตําบลสิงหในแตละปเปนจํานวนมาก สรางรายไดใหประชาชนเปนอยาง
มาก
- มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ
- นโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนา
- การสนับสนุนการดําเนินงานจากนโยบายภาครัฐ และราชการที่เกี่ยวของ
- ประชาชนใหความสําคัญและสนใจภูมิปญญาทองถิ่น
- ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๔. อุปสรรค (Treat)
- การเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม และการเพิ่มขึ้นของประชากร
- รัฐบาลปรั บ ลดงบประมาณเงิน อุ ด หนุน ทั่ ว ไปจึ ง ไมสามารถดํ า เนิ น การตามข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปได
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตามกระแสโลกาภิวัฒน
- การพั ฒนาด า นเทคโนโลยี เร งเร า ให เกิ ดการแข งขั น เป นการกดทั บการพั ฒนาทางด า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. จุดแข็ง (Strength)
- มีหนวยงานและบุคลากรของตนเองในการรับผิดชอบงานดานโครงสรางพื้นฐาน
- มีงบประมาณเปนของตนเอง
- ไดรับความรวมมือจากผูนํา และประชาชนในทองถิ่น
- มีระบบประปาหมูบานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล
- มีแมน้ําแควนอยไหลผานพื้นที่ จึงทําใหสามารถบริหารจัดการระบบประปาหมูบานไดเปนอยาง
ดี
- มีระบบสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาในพื้นที่ ถึง ๕ สถานีใหบริการกับเกษตรกรไดเปนอยางดี
- มีถนนทางหลวงชนบท และทางหลวงแผนดิน ตัดผานพื้นที่ และมีถนนสายหลักเปนลาด
ยางเชื่อมตอกันระหวางหมูบานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล
- ผลผลิตทางการเกษตรและราคาผลผลิตในพื้นที่ดีประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีศักยภาพพรอมที่จะทุมเทและสงเสริมกิจกรรม
- มีโรงเรียนประถม ๕ แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ แหง
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ดี

- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบดานสุขภาพอนามัยไดเปนอยาง
มี อสม. ที่เขมแข็ง มีความรู ทุมเทการปฏิบัติงาน
๒. จุดออน (Weakness)
- ถนนซอยภายในหมูบานและพื้นที่การเกษตรเปนดินและลูกรังยังไมไดมาตรฐาน
- มีขอจํากัดดานงบประมาณ ไมเพียงพอตอการพัฒนา
- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการสํารวจและดําเนินงาน
- มีพื้นที่การเกษตรมีน้ําทวมขังและไมสามารถระบายน้ําได ทําใหพืชผลไดรับความเสียหาย
- ขอจํากัดในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่ขาดความชัดเจนและความเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติ
- ขาดการสงเสริมเงินทุน, การพัฒนาทักษะความรูในการประกอบอาชีพ
- ขาดสงเสริมตลาดแรงงานในทองถิ่นยามวางหลังฤดูเก็บเกี่ยวและเพาะปลูก
- ขาดฐานขอมูลแรงงานตางดาวในพื้นที่
- พื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน
- มีการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืชทุก ๆ ป
- พื้นที่ของตําบลสิงหแหงแลงเก็บน้ําไมอยู มีสภาพภูมิประเทศลาดชันยากกับการบริการน้ํ าเพื่ อ
การเกษตร
- มีโรคระบาดเขามาในพื้นที่พรอมแรงงานตางดาว
- ขาดการเตรียมพรอม ในเรื่องภัยธรรมชาติ ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
- ประชาชนยังไมระวังและตระหนักเรื่องภัยธรรมชาติ
- ปญหายาเสพติดที่ระบาดในกลุมเยาวชน และวัยแรงงาน กลุมเดิม ๆ ทําใหการแพรขยาย
มาสูกลุมใหม ๆ ตลอดเวลา
- สถานศึกษาขาดแคลนอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคณ
ุ ภาพ
- ขอจํากัดดานระเบียบกฎหมายดานสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหไมสามารถบริหารจัดการ
ไดอยางทั่วถึงเพียงพอ
- มีการระบาดของโรคติดตอ และเกิดโรคระบาดสายพันธุใหม ยากแกการปองกัน
- ยังมีการแพรระบาดของไขเลือดออกในทุก ๆ ป
- มีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน
๓. โอกาส (Opportunity)
- มีการจั ดทําบัญ ชีโ ครงการเกินศักยภาพเพื่ อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณและขอให
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการ
- พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ไดใหอํานาจแกทองถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในดานตางๆ
- รัฐบาลมีแผนกระตุนเศรษฐกิจ ในรูปงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณตาม
นโยบาย คสช.
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- นโยบายประกันราคามันสําปะหลังและออย
- มีหนวยงานตาง ๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พรอมที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในทุก
เรื่อง
- มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
- กรมสงเสริมจัดสรรงบประมาณสําหรับบําบัดและฝกอาชีพผูเสพยา
๔. อุปสรรค (Treat)
- การเปลี่ยนแปลงและการขัดแยงทางการเมืองทําใหการพัฒนาลาชาและไมบรรลุเปาหมาย
- การจัดสรรงบประมาณมีความลาชาทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน
- ระเบียบขอกฎหมายมีขั้นตอนปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน
- รั ฐบาลปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จึงไม สามารถดําเนิน การตามข อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปได
- ตําบลสิงหประสบปญหาภัยพิบัติธรรมชาติอยางตอเนื่อง เชน ปญหาภัยแลง และปญหาเพลี้ยแปง
- ความเขาใจสภาพปญหาอยางแทจริงของเจาหนาที่และผูนําทองถิ่น , ทองที่
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการประกอบอาชีพตามวิถีพอเพียง
๑. จุดแข็ง (Strength)
- มีสภาพพื้นที่อํานวยกับการประกอบอาชีพเกษตร
- มีความพรอมในการวางแผน ประสานงานกับผูนําและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- มีสภาพทางภูมิศาสตร เหมาะสม เชน แมน้ําแควนอย , และปาชุมชน และระบบสูบน้ําเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่
- ราษฎรใหความสนใจระบบเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีเกษตรอยางยั่งยืน
๒. จุดออน (Weakness)
- ขาดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพรายไดอันเกิดจากภูมิปญญาของทองถิ่น
- ประชาชนไมใหความสนใจที่จะรวมกลุมเพื่อทําอาชีพเสริม
- ขาดผลิตภัณฑสินคาภูมิปญญาทองถิ่น
- ประชาชนมีความรูเรื่องเศรษฐกิจอาเซียนนอยทําใหขาดโอกาส
๓. โอกาส (Opportunity)
- รัฐบาลใหความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนสงเสริมการประกอบ
อาชีพดานการเกษตรแบบยั่งยืน
- นโยบายของรัฐบาลในการกระตุนระบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องตลอดมา
- นโยบายการคาชายแดน ดานพุน้ํารอน ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ระบบการคาเสรีอาเวียน ( AEC )
๔. อุปสรรค (Treat)
- ประชาชนขาดความรูเรื่องการตลาดของสินคาเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรแบบยั่งยืน
- นโยบายการเมืองระดับชาติที่ผานมาไมตอบสนองกับพื้นที่ประกอบอาชีพราษฎรในตําบล
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๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ตําบลสิงห ตั้งอยูหางจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ ๔๒ กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงหมายเลข
๓๒๓ หางจากที่วาการอําเภอไทรโยค ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๘๗ ตร.กม. การคมนาคม
มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๓ (กาญจนบุรี- ทองผาภูมิ) ผาน และมีทางลาดยางเชื่อมตอเขาในหมูบานและ
ตําบล จํานวน ๓ เสนทาง ทําใหการคมนาคมระหวางหมูบานและตําบลไดรับความสะดวกตลอดป ทางภายใน
หมูบานสวนใหญเปนถนนลูกรังและถนนหินคลุกบางสวน ทําใหมีปญหาการคมนาคมภายในหมูบานในชวงฤดู
ฝนและมีฝุนละอองในชวงฤดูแลง พื้นที่ สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา ปา และภูเขา เปนเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่
หวงหามทางทหารทั้งตําบล ประชาชนสวนใหญ มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน เชน สปก.๔-๐๑ และนส.๓ , นส.๓ก
สค.๑ และ ภบท ๕ บานเรือนของราษฎรตั้งกระจายอยูในพื้นที่เกษตรกรรมไมไดรวมเปนกลุมเปนกอน
ตําบลสิงห มีแมน้ําแควน อยไหลผา นตลอดแนวเขตของตําบลสิ งห ทางด านทิศตะวั นตก
ตลอดสองฝงริมแมน้ําแควนอยสภาพธรรมชาติสวยงาม ภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก
ลงสูแมน้ําแควนอย ความอุดมสมบูรณของดินมีสภาพกลางและมีสภาพอากาศแหงแลง เหมาะสมสําหรับปลูก
มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด และมีการทําสวนผลไม และปลูกพืชผักสวนครัวตามริมแมน้ําแควนอย มีสถานี
สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ๕ สถานี ใชไดดีทั้ง ๕ สถานี ที่หมู ๑ , หมู ๓, หมู ๖ และสถานีสูบน้ําแหงใหม
ที่หมู ๒ บานวังสิงห โดยทําการกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการดําเนินการของกรมชลประทาน
และโอนใหองคการบริหารสวนตําบลสิงหดูแลเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบคลุมพื้นที่เพียง ๑ ใน ๕ ของตําบล
ตําบลสิงหเปนที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิง ห ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวและเป น
โบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากในแตละป และเนื่องจากตําบลสิงหมี
สภาพภูมิประเทศที่สวยงามบริเวณริมฝงแมน้ําแควนอยจึงเปนสถานที่ตั้งของรีสอรทตาง ๆ ถึง ๕ แหง
อาชีพสวนใหญของประชาชนในตําบลสิงห จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะมัน
สําปะหลัง ขาวโพด และออน รับจาง และเลี้ยงสัตว ผลผลิตสวนใหญขึ้นอยูกับปริมาณของน้ําฝนและความ
อุดมสมบูรณของดิน รายไดจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตและราคาของผลผลิตในแตละป เกษตรกรจะวางงาน
ตามฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวและปลูกพืชผลแลว เกษตรกรยังไมนิยมประกอบอาชีพเสริมเพื่อเสริมสรางรายไดให
ครอบครัว ทําใหครอบครัวสวนใหญมีรายไดหลักจากการเกษตรเพียงอยางเดียว คือ ออย และมันสําประหลัง
สภาพดินของเกษตรในตําบลสิงห ผานการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีการใชปุยเคมีมานาน สภาพดินจึงเสื่อมตองมี
การปรับปรุงดินโดยใชปุยอินทรีย ปุยหมัก และปุยคอกเพิ่มมากขึ้น ตองมีโครงการรณรงคจากทุกหนวยงาน
อยางตอเนื่องพรอมทั้งตองมีการรณรงคสงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องและจริงจัง
สภาพสังคมตําบลสิงหอยูดวยความเอื้ออาทรอยูแบบพี่นอง เปน สังคมชนบททั่ว ๆ ไปแถบ
ภาคกลางมีประเพณี วัฒนธรรม แบบภาคกลางไมมีจุดเดนและเปนอัตลักษณของตนเอง มีการแพรระบาดของ
ยาเสพติดประเภทยาบาถือวาเปนปญหาใหญในตําบล ประชาชนเกือบทั้งตําบลนับถือศาสนาพุทธมีวัด ๗ แหง
สถานปฏิบัติธรรม ๑ แหง ไมมีมัสยิดและโบสถคริสต ประชาชนใหความรวมมือกับภาคราชการเปนอยางดี ผูนํา
ชุมชน ผูนําทองถิ่นมีความรัก – สามัคคีกันเปนอยางดี
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญมาจากเงินอุดหนุนและเงินภาษีจัดสรรจาก
รัฐบาล สวนภาษี ที่ จัด เก็บ เองจะเก็บ ไดจากสถานบริการทองเที่ย วโรงแรมรีส อรท และแหลง ธุรกิ จหลาย
ประเภทในเขตตําบล ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีคาธรรมเนียมตางๆ ตามกฎหมายและขอบัญญัติตําบล ยัง
ขาดจิตสํานึกที่ดีในการเสียภาษี และเกิดการซ้ําซอนของกฎหมายในการเรียกเก็บภาษี ในสวนรายไดจากนิติ
กรรมและที่ดินยังผันผวนตลอดเวลา ตามแตสภาพเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก
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ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดในระบบเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
๑.การตัดผานเสนทางคมนาคมสายทางกาญจนบุรี – ทวาย ที่ผานมาดานพุน้ํารอน ตําบล
บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนเขตติดตอกับตําบลสิงหยังไมมีความชัดเจนและแนนอนวาจะผาน
ไปทางใด ตําบลสิงหเปนอีกหนึ่งทางเลือกของเสนทางดังกลาว หากทางตัดผานผลกระทบกับชุมชนจะตามมา
เปนอยางมาก ในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี โยเฉพาะปญหาเรื่องการคมนาภายในตําบลจะมี
ผลกระทบดานลบอยางรุนแรงจําเปนตองชี้แจงรายละเอียดใหกับประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารและความ
คืบหนาของโครงการอยางตอเนื่องตลอดเวลา
๒.ชุมชนยังมีการตื่นตัวนอยไมคอยสนใจกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในภาย
ภาคหนาตองมีการชี้ แจงประชาสัมพัน ธ ในทุก ๆ หมูบาน โดยเนนสื่อที่ชัดเจนและชวนติดตามนโยบายของ
รัฐบาลระดับชาติตองชัดเจน
๓. เศรษฐกิจของตําบลสิงหขึ้นอยูกับพืชหลักคือ ออย และมันสําปะหลัง ซึ่งไมมีโอกาสที่จะ
ทํารายไดเพิ่ม เมื่อเขตการคาเสรีอาเซียนเปดโครงการตองมีการศึกษาวิจัยหาพืชอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับพื้ นที่มา
ทดแทนหรือเสริมเพิ่มเติม เพื่อประโยชนของชุมชนตําบลสิงหที่จะสรางรายไดเพิ่มขึ้น
๔.การแพรระบาดของโรคตาง ๆ ที่เขามากับแรงงานตางดาว เชน ไขมาลาเรียสายพันธุตาง
ๆ โรคเทาชาง ไขกาฬหลังแอน และโรคทองรวงทางทองถิ่นตองมีทีมงานที่มีความพรอมทั้งในดานการปองกัน
การสอบสวน และการรักษา
๕.แรงงานตางชาติโดยเฉพาะที่มาจากประเทศเมียนมาร ที่อาศัยรับจางกับนายทุน มักจะ
เปนแรงงานตางดาวที่ยังไมถูกตองตามกฎหมายและจะทวีเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบกับแรงงานคนไทยในพื้นที่
๓.๓ ความเชื่อมโยงยุท ธศาสตรการพัฒนาจัง หวัดกับยุ ทธศาสตรข ององคก ารบริห ารสว น
ตําบลสิงห
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๔. แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map)
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสิงห พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
ยุทธศาสต
รชาติ 20
ป

แผนพัฒน
าเศรษฐกิจ
ฯ
ฉบับที่ 12
แผนพัฒนา
ภาคกลาง
ตอนลาง 1
ยุทธศาสตร
จังหวัด

(1)
ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง
3) การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

1.การสงเสริมความ
ปลอดภัยและ
คุณภาพในการผลิ ต
และส ง ออกสิ น ค า
เกษตรและเกษตร
อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด
มาตรฐาน

(2)
ยุทธศาสตร
ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

7) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส

2.การเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยวเชิง
อนุรกั ษอยาง
สรางสรรค

สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน

(3)
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน

1)ยุทธศาสตร
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย

3 ส ง เสริ ม การค า
ชายแดนและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล

(4)
ยุทธศาสตรดานการ
สร า งโอกาสความ
เสมอภาคและเท า
เทียมกันทางสังคม

2) ยุ ท ธศาสตร
การสร า งความ
เป น ธรรมและ
ลดความ เหลื่อ ม
ล้ําในสังคม

(5)
ยุทธศาสตรดาน
การสรางการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

4) ยุทธศาสตร
การเติบโตที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

(6)
ยุ ท ธศาสตร ด า น
การ ป รั บ สม ดุ ล
และพั ฒนาระบบ
การบริหารจัด การ
ภาครัฐ

9) การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

4. การสร า งความ
เข ม แข็ ง ให แ ก ภ าค
การเกษตรอยาง
ยั่งยืน

สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
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โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสิงห พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ตอ)
ยุทธศาสตร
จังหวัด

สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน

พัฒนาและยกระดับ
แหลงและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหได
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาอบต.

แผนงาน

ปรับปรุงการบริการ
และสาธารณูปโภค
พื้นฐานในแหลง
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

สรางเสริมให
ชุมชนเขมแข็ง

1. แผนงาน
งบกลาง
7. แผนงานเคหะ
และชุมชน

สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล

สงเสริมการสราง
มูลคาเพิ่มผาน
เรือ่ งราวดานการ
ทองเที่ยว

สงเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
8. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส

สงเสริมการพัฒนา
ผูประกอบการและ
แรงงานวิชาชีพ เพื่อ
รองรับธุรกิจการคาสู
สากล

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

สงเสริมการสราง
ความสัมพันธและ
การคากับกลุม
ประเทศลุมแมน้ํา
โขง (GMS) และ
ประเทศอื่นๆ

สงเสริมความเปนเมืองนาอยู

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการคาสู
สากล

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม

3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน
9. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

4. แผนงาน
การศึกษา
10. แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

สงเสริมประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตสินคา
เกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย

สงเสริมความมั่นคงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ
ตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม

สงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ

มุงพัฒนาองคกรใหทันเทคโนโลยี
5. แผนงาน
สาธารณสุข

11 แผนงาน
การเกษตร

6. แผนงานสังคม
สงเคราะห

12 แผนงาน
การพาณิชย
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โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสิงห พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ตอ)
แผนงาน

1. แผนงาน
งบกลาง
- สมทบกองทุน
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เบี้ยยังผูพิการ
- เบี้ยยังผูปวยเอดส

7. แผนงานเคหะและ
ชุมชน
- โครงการปรับปรุงถนนและ
สาธารณูปโภค
- โครงการซอมบํารุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง

2. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
- โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
- โครงการการมีสวน
รวมของประชาชน
- โครงการเสริม
ศักยภาพผูนําชุมชน
- โครงการเสริม
ศักยภาพพนักงาน

8. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
- โครงการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
- โครงการรณรงคแกไขปญหาขยะ
- โครงการปกปองสถาบัน
- โครงการสงเสริมอาชีพ
- โครงการสรางความเขมแข็งของ
กลุมสตรี

3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน
- โครงการอบรมตานยาเสพ
ติด
- โครงการปองกันภัยพิบัติ
ตางๆ
- โครงการรณรงคความ
ปลอดภัย
- โครงการอบรม อปพร.

9. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- โครงการจัดงานประเพณี
- โครงการจั ด วั น สํา คั ญ ทาง
ศาสนา
- โครงการจัดการแขงขันกีฬา
- โครงการประกวดมารยาท
ไทย

4. แผนงาน
การศึกษา
- โครงการบริหาร
จัดการศพด.
- โครงการสงเสริม
การศึกษา
- โครงการอาหารเสริม
(นม)
โครงการอาหาร
กลางวัน

5. แผนงาน
สาธารณสุข

6. แผนงานสังคม
สงเคราะห

- โครงการอบรมใหความรู
- โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบา
- โครงการอุดหนุน อสม.

- โครงการสงเคราะห
ผูดอยโอกาส
- โครงการสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุ
-โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

10. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
- โครงการกอสรางถนนลาดยาง
- โครงการกอสรางสาธารณูปโภค

11 แผนงานการเกษตร
- โครงการสงเสริมเกษตรกร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการศูนยผสมเทียมโค
- โครงการปองกันโรคระบาด
ในสัตว
- โครงการปองกันโรคระบาด
ในพืช
- โครงการสงเสริมการเสริม
สัตว

12 แผนงาน
การพาณิชย
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แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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๕. แผนผังยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสิงห
แผนผังยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสิงห( Strategy Map)

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร
เปาประสงค

ชุมชนเขมแข็ง สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม พรอมกาวทันเทคโนโลยี

สรางเสริมความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

1. สรางชุมชนใหเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี พัฒนาการศึกษา ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี สงเสริมกิจกรรมผูดอยโอกาส
ผูยากไร มีความพรอมในการรักษาความ
ป ล อ ดภั ย ใน ใน ชี วิ ต แล ะ ท รั พ ย สิ น
ปรับปรุงโครงการสรางพื้นฐานต างๆ ให
สมบูรณ ตลอดจนสงเสริ มกิ จ กรรมกี ฬา
และนันทนาการ

อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม

2.เพิ่มรายได ลด
รายจาย สนับสนุน
การสรางกลุมอาชีพ
ตามปรัชญาตาม
เศรษฐกิจพอเพียง

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สืบ
สานการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริ ม ศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ องถิน

มุงพัฒนาองคกรใหทันเทคโนโลยี

4.พัฒนาองคกรตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
บ า นเมื อ งที่ ดี เน น
บริ ก ารประชาช น
ดวยระบบ
สารสนเทศ
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แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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แผนผังยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสิงห( Strategy Map) (ตอ)
คาเปาหมาย

กลยุทธ

1. การสงเสริมพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ให
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ทางด า นการศึ ก ษา
สาธารณสุ ข การช ว ยเหลื อ ผู ด อ ยโอกาส การ
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ต า งๆ การ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานตางๆ ตลอดจนการจัด
ใหมีกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
1. พัฒนา ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐาน ทั้ง
ถนน ระบบน้ํา ทั้งน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค น้ําเพื่อการเกษตร เพื่อตําบลมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
5 การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ต า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป น การป อ งกั น และการ
ชวยเหลือเบื้องตน

9 ส ง เสริ มเกษตรก รให มี ร า ยได
เพี ย งพอตามวิ ธี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได
13 รณรงคการการทิ้ งขยะใหถู กวิ ธี
เพื่อลดปญหาขยะในตําบล

แผนงาน

1. แผนงาน
งบกลาง

2. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

7. แผนงานเคหะ
และชุมชน

8. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

2. สงเสริม สนับสนุนการ
รวมกลุ ม อาชี พ เสริ ม ของ
ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได
ลดรายจ า ย ตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ และการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู

3 สาธารณสุข สงเสริม การรั ก ษาสุ ข ภาพ
อนามัย ของประชาชนใหตระหนั กให การ
ปองกันไมใหเกิดโรคiะบาดและการรักษา
สุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ

2 สงเสริมการศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนและกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน ภายใตกรอบ
ระเบียบขอกฎหมาย

7 จัดกีฬา นันทนาการและสถานที่
พั ก ผ อ นหย อ นใจ ส ง เสริ ม การจั ด
กิจกรรม อุ ปกรณ กี ฬาให แกชุ ม ชน
อยางเหมาะสม

6 สงเสริมกิจ กรรมปอ งกัน ยาเสพ
ติ ด ในชุ ม ชนจั ด กิ จ กรรม รณรงค
ปองกันยาเสพติดในทุกรูปแบบ

11 ขนบประเพณี ศิ ลปวั ฒนธรรม

10 ส ง เส ริ ม กา รมี ส ว นร ว ม ข อ ง
ประชาชนในการพัฒนาตําบลสิงห
1 4 มุ ง เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม
ปรองดอง สามั ค คี ใ นตํ า บล
เ ทิ ด ทู น ใ น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย
3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน
9. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ทํานุบํารุงศาสนาและภูมิปญญาทองถิ่ น
ไดรับการอนุรักษ สืบสานใหคงอยู

15 การพั ฒ นาองค ก รให เ ป น
อ ง ค ก ร มุ ง เ น น ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่
4. แผนงาน
การศึกษา

10. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

5. แผนงาน
สาธารณสุข
11 แผนงาน
การเกษตร

4 พัฒนาองคกรดวยระบบ
สารสนเทศ ตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี

4 สั ง คมสงเคราะห การ
สร า งเสริ ม กิ จ กรรมกลุ ม
ใ ห กั บ ผู สู งอ า ยุ ผู พิ ก าร
ผูปวยเอดส และ
ผู ด อ ยโอกาส ให มีคุณ ภาพ

8 ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม และพั ฒ นา
ศักยภาพอาชีพ เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
พรอมทั้งประสานงานความรวมมื อกั บ
ทุกฝาย
1 2 ส ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ
สิ่ ง แวดล อ มภายในตํ า บล ให มี
ความสวยงาม สะอาด รมรื่น และ
คงอยูตลอดไป
16.สร า งจิ ต สํา นึ ก และเสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมแก พนักงาน เจาหนาที่ลู กจาง
คณะผูบริหาร และสมาชิก สภาท องถิ่น
จะตองยืดหลักประโยชน
6. แผนงานสังคม
สงเคราะห
12 แผนงานการ
พาณิชย
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๖. รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
สงเสริมและพัฒนาการ
คาที่เปนสากล

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
อปท.
๑.สรางเสริมให
ชุมชน
เขมแข็ง

เปาประสงค
๑. สรางชุมชนใหเขมแข็ง
มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี
พัฒนาการศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี สงเสริม
กิจกรรม
ผูดอยโอกาส ผูยากไร
มีความพรอมในการ
รักษาความปลอดภัยใน
ในชีวิตและทรัพยสิน
ปรับปรุงโครงการสราง
พื้นฐานตางๆ ให
สมบูรณ ตลอดจน
สงเสริมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

๑ พัฒนา ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน
ทั้ง ถนน ระบบน้ํา
ทั้งน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค น้ํา
เพื่อ
การเกษตร เพื่อ
ตําบลมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

๑.โครงการ
ปรับปรุงถนนคสล.
๒. โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
๓. โครงการ
ซอมแซมผิวจราจร
และไหลทาง

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

- จํานวนถนนลูกรัง/หิน
คลุกที่ไดรับการกอสราง
,ปรับปรุง ใหดีขึ้นเพิ่มขึ้น
ไมนอยวา ปละ ๒ สาย
(ขอมูลถนนลูกรัง,หิน
คลุก จํานวน ๔๘ สาย)

๒

๒

๒

๒

ไมนอยกวาปละ ๒ สาย

- รอยละของครัวเรือน
ในหมูบานที่ใชจากแมน้ํา
ไดรับบริโภคบริโภคที่
สะอาด
(ขอมูล มี ๓ หมูบานที่มี
ระบบน้ําไดมาตรฐานแต
บอพักน้ําไมได
มาตรฐาน)

๑

๑

๑

-

ปรับปรุง กอสรางบอพัก
น้ําใหไดมาตรฐาน

๑. โครงการ
กอสราง,ปรับปรุง
บอพักน้ํา
๒ โครงการประปา
ผิวดินขนาดใหญ

- จํานวนความยาวของ
คลองสงน้ําเพิ่มขึ้นรอย
ละ ๒
(ขอมูล ความยาวคลอง
๔,๕๒๔ เมตร)

๒

๒

๒

๒

ขยายคลองสงน้ํา

๑ โครงการขยาย
คลองสงน้ํา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง
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สนับสนุน
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แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ยท.03

๖. รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
สนับสนุน

สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

๑.สรางเสริมให
ชุมชน
เขมแข็ง

๑. สรางชุมชนให
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี พัฒนาการศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี สงเสริม
กิจกรรมผูดอยโอกาส ผู
ยากไร มีความพรอมใน
การรักษาความ
ปลอดภัยในในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปรับปรุง
โครงการสรางพื้นฐาน
ตางๆ ใหสมบูรณ
ตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ

- รอยละของผูปกครองมี
ความพึงพอใจในการ
บริการดานการศึกษา

๖๐%

๖๕%

๗๐%

๘๐%

- จํานวนโครงการที่
ปรับปรุง ศพด.ใหได
มาตรฐานตามเกณฑ
กําหนด
๒. โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมการศึกษา

๒ สงเสริม
การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน
ภายใตกรอบ
ระเบียบขอ
กฎหมาย

๑. โครงกอสราง
,ปรับปรุง ศพด.ทั้ง
๒ ศูนย

สํานักปลัดฯ
(งาน
การศึกษา)

กองชาง

สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

๑.สรางเสริมให
ชุมชน
เขมแข็ง

๑. สรางชุมชนให
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี พัฒนาการศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี สงเสริม
กิจกรรมผูดอยโอกาส ผู
ยากไร มีความพรอมใน
การรักษาความ
ปลอดภัยในในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปรับปรุง
โครงการสรางพื้นฐาน
ตางๆ ใหสมบูรณ
ตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ

- จํานวนประชาชนที่เขา
รับการอบรมมีความรู
ความเขาใจไมนอยกวา
รอย ๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

- ประชาชนที่เขารวม
อบรมมีความรูไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ ในแตละป

๓ สาธารณสุข
สงเสริมการรักษา
สุขภาพ อนามัย
ของประชาชนให
ตระหนักใหการ
ปองกันไมใหเกิด
โรคiะบาดและการ
รักษาสุขภาพให
แข็งแรงอยูเสมอ

๑ โครงการรณรงค
ใหความรูแก
ประชาชน
๒. โครงการตรวจ
สุขภาพเบื้องตน
๓. โครงการ
สงเสริมการออก
กําลัง

สํานักปลัด
(งานบริหาร
ทั่วไป)

สํานักปลัด

หนา | ๕๕

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ยท.03

๖. รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

๑.สรางเสริมให
ชุมชน
เขมแข็ง

สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

๑.สรางเสริมให
ชุมชน
เขมแข็ง

เปาประสงค
๑. สรางชุมชนให
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี พัฒนาการศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี สงเสริม
กิจกรรมผูดอยโอกาส ผู
ยากไร มีความพรอมใน
การรักษาความ
ปลอดภัยในในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปรับปรุง
โครงการสรางพื้นฐาน
ตางๆ ใหสมบูรณ
ตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ
๑. สรางชุมชนให
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี พัฒนาการศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี สงเสริม
กิจกรรมผูดอยโอกาส ผู
ยากไร มีความพรอมใน
การรักษาความ
ปลอดภัยในในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปรับปรุง
โครงการสรางพื้นฐาน
ตางๆ ใหสมบูรณ
ตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๘๐%

- ผูเขาโครงการแตละ
โครงการมีความพึงพอใจ
ไมนอยรอยละ๗๐ ใน ๒ป
แรก และไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ ของสองปครั้ง

๔ สังคม
สงเคราะห การ
สรางเสริม
กิจกรรมกลุม
ใหกับผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดส
และ
ผูดอยโอกาส ใหมี
คุณภาพ

๑. โครงการจายยัง
ชีพ
๒. โครงการ
กิจกรรมกลุมตางๆ

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

สํานักปลัด

๖๐

๖๐

- ประชาชนมีความรู
ความเขาใจไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ในแตละป

๕ การปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
ตางๆ ทั้งที่เปนการ
ปองกันและการ
ชวยเหลือ
เบื้องตน

๑. โครงการ
ฝกอบรมซอมแผน
๒. โครงการ
สงเสริมกิจกรรม
อปพร.

สํานักปลัด
(งานปองกัน
ฯ)

สํานักปลัด

๗๕%

๗๕%

- ประชาชนมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
๗๕ ตอป

คาเปาหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

- รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการใน
แตละโครงการ

๗๐%

๗๐%

๘๐%

- จํานวน
ประชาชนที่เขารับการ
อบรมมีความรูความ
เขาใจไมนอยกวารอย
๖๐

๖๐

๖๐

- รอยละของความพึง
พอใจในการใหบริการ
ชวยเหลือประชาชน

๗๕%

๗๕%

๑. โครงการ
ชวยเหลือ
ประชาชน เชน
แกปญหาภัยแลง,
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย
เบื้องตน

หนา | ๕๖

หนวยงาน
สนับสนุน

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ยท.03

๖. รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

๑.สรางเสริมให
ชุมชน
เขมแข็ง

สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

๑.สรางเสริมให
ชุมชน
เขมแข็ง

เปาประสงค
๑. สรางชุมชนให
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี พัฒนาการศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี สงเสริม
กิจกรรมผูดอยโอกาส ผู
ยากไร มีความพรอมใน
การรักษาความ
ปลอดภัยในในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปรับปรุง
โครงการสรางพื้นฐาน
ตางๆ ใหสมบูรณ
ตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ
๑. สรางชุมชนให
เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี พัฒนาการศึกษา
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี สงเสริม
กิจกรรมผูดอยโอกาส ผู
ยากไร มีความพรอมใน
การรักษาความ
ปลอดภัยในในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปรับปรุง
โครงการสรางพื้นฐาน
ตางๆ ใหสมบูรณ
ตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

๔๐

มีเยาวชนเครือขายเพิ่มป
ละ ๑๐ คนตอไป

๖ สงเสริมกิจกรรม
ปองกันยาเสพติด
ในชุมชนจัด
กิจกรรม รณรงค
ปองกันยาเสพติด
ในทุกรูปแบบ

๑. โครงการอบรม
เยาวชนตอตานยา
เสพติด
๒. โครงการ/
กิจกรรมกีฬาตาน
ยาเสพติด

สํานักปลัด
(งาน
ปองกันฯ)

สํานักปลัด
(งาน
การศึกษา)

๗๐

๗๐

- ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัดการ
แขงขันกีฬาไมนอยรอย
ละ ๗๐

๗ จัดกีฬา
นันทนาการและ
สถานที่พักผอน
หยอนใจ สงเสริม
การจัดกิจกรรม
อุปกรณ กีฬาใหแก
ชุมชนอยาง
เหมาะสม

๑. โครงการกีฬา
สิงหคัพ
๒. โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาตางๆ

สํานักปลัด
(งาน
การศึกษา)

สํานักปลัด

๗๐

๘๐

- ประชาชนมีความพึง
พอใจในการจัดการ
แขงขันกีฬาเพิ่มขึ้นรอย
ละ ๑๐ ในแตละป

สํานักปลัด
(งาน
การศึกษา)

สํานักปลัด

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

- จํานวนเยาวชน
เครือขายตานยาเสพติด
เพิ่มทุกป
(ขอมูล ไมมีเยาวชน
เครือขาย=๐)

๑๐

๒๐

๓๐

- รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมกีฬา

๗๐

๗๐

๒. ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ออกกําลัง
กายเปนประจําในการ
สถานที่ออกลังกายหรือ
อุปกรณกีฬา
ไมนอยกวารอยละ ๑๐

๕๐

๖๐

๑ โครงการจัดหาที่
ออกกําลังกาย
๒. โครงการซอม
ปรับปรุง สนาม
กีฬา

หนา | ๕๗

หนวยงาน
สนับสนุน

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ยท.03

๖. รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
สนับสนุน

สงเสริมการเปน
ศูนยกลางการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและวิถี
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

๒ สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๒.เพิ่มรายได ลด
รายจาย
สนับสนุนการสรางกลุม
อาชีพตามปรัชญาตาม
เศรษฐกิจ
พอเพียง

- จํานวนกลุมอาชีพ
เพิ่มขึ้นปละ ๑ กลุม
(ขอมูล ตําบลสิงหไมมี
กลุมอาชีพที่เขมแข็ง)

๑

๒

๓

๔

กลุมอาชีพเพิ่มปละ ๑
กลุม

๘ สงเสริมการ
รวมกลุมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาชีพ เพื่อแกไข
ปญหาความยากจน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พรอมทั้ง
ประสานงานความ
รวมมือกับทุกฝาย

๑. โครงการ
สนับสนุนกลุม
อาชีพ

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

สํานักปลัด
(งาน
การเกษตร)

สงเสริมการเปน
ศูนยกลางการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและวิถี
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

๒ สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๒.เพิ่มรายได ลด
รายจาย
สนับสนุนการสรางกลุม
อาชีพตามปรัชญาตาม
เศรษฐกิจ
พอเพียง

- จํานวนประชาชนที่เขา
รวมโครงการมีความ
เขาใจในหลักปรัชญา
รอยละ ๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

ประชาชนที่มีความเขาใจ
ไมนอยกวารอยละ ๖๐

๙ สงเสริม
เกษตรกรใหมี
รายไดเพียงพอตาม
วิธีเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อลด
รายจาย เพิ่มรายได

๑. โครงการให
ความรูประชาชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. โครงการสง
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓ โครงการสราง
ศูนยเรียนรู

สํานักปลัด
(งาน
การเกษตร)

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

หนา | ๕๘

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ยท.03

๖. รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
สนับสนุน

สงเสริมการเปน
ศูนยกลางการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและวิถี
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

๒ สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๒.เพิ่มรายได ลด
รายจาย
สนับสนุนการสรางกลุม
อาชีพตาม
ปรัชญาตามเศรษฐกิจ
พอเพียง

- จํานวนประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมการพัฒนา
ตําบลไมนอยกวารอยละ
๖๐ ในแตละป

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

-ประชาชนเขามากิจการ
การพัฒนาตําบลไมนอย
กวารอยละ ๖๐ ในแตละ
ป

๑๐ สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาตําบลสิงห

๑. โครงการ
ประชาคมจัดทํา
แผนชุมชน
๒. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล

สํานักปลัด
(งานนโยบาย
และแผน)

สํานักปลัด

สงเสริมการเปน
ศูนยกลางการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและวิถี
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

๓. อนุรักษ
วัฒนธรรม
รักษา
สิ่งแวดลอม

๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สืบสานการอนุรักษและ
สงเสริม ศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

- ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอย
ละ ๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

ประชาชนเขารวม
กิจกรรม/โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
๗๐

๑๑ ขนบประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศาสนา
และภูมิปญญา
ทองถิ่น ไดรับการ
อนุรักษ สืบสานให
คงอยู

๑. โครงการ
สงกรานต
๒. โครงการลอย
กระทง
๓. โครงการวัน
สําคัญทางศาสนา
๔. โครงการสืบ
ทอดภูมิปญญา

สํานักปลัด
(งาน
การศึกษา)

สํานักปลัด

หนา | ๕๙

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ยท.03

๖. รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
สนับสนุน

สงเสริมและพัฒนาการ
คาที่เปนสากล

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

๓. อนุรักษ
วัฒนธรรม
รักษา
สิ่งแวดลอม

๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สืบสานการอนุรักษและ
สงเสริม ศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

- จํานวนความพึงพอใจ
ของประชาชนตําบลสิงห
โดยการสุมตัวอยาง
จํานวน ๖๐ คน ไดไม
นอยกวานอยละ ๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

ประชาชนจํานวน ๑๐๐
คนมีความพึงพอใจใน
ความสะอาด สวยงาม
ของตําบลสิงห

๑๒ สงเสริมการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ภายในตําบล ใหมี
ความสวยงาม
สะอาด รมรื่น
และคงอยู
ตลอดไป

๑. โครงปรับปรุง
ภูมิทัศน
๒. โครงการปลูก
ตนไม
๓. โครงการรณรงค
รักษาความสะอาด

สํานักปลัด

กองชาง

สงเสริมและพัฒนาการ
คาที่เปนสากล

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

๓. อนุรักษ
วัฒนธรรม
รักษา
สิ่งแวดลอม

๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สืบสานการอนุรักษและ
สงเสริม ศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

- จํานวนขยะลดลง
จํานวน ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ ไม
นอยกวารอยละ ๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

- ขยะในตําบลสิงหลดลง
รอยละ ๕ ของในแตละป

๑๓ รณรงคการ
การทิ้งขยะให
ถูกวิธี เพื่อลด
ปญหาขยะใน
ตําบล

๑. โครงการคัดแยก
ขยะ
๒. โครงการทําปุย
หมักจากขยะ
อินทรีย
๓. โครงการจัดเก็บ
ขนขยะ
๔. โครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

สํานักปลัด

กองชาง

หนา | ๖๐

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ยท.03

๖. รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
สนับสนุน

สงเสริมการเปน
ศูนยกลางการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและวิถี
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

๓. อนุรักษ
วัฒนธรรม
รักษา
สิ่งแวดลอม

๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สืบสานการอนุรักษและ
สงเสริม ศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

- จํานวนความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ ๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

ผูเขารวมโครงการตางๆ
มีความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ ๖๐

๑๔ มุงเสริมสราง
ความปรองดอง
สามัคคีในตําบล
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย

กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
กิจกรรมสรางความ
สามัคคี

สํานักปลัด
งาน
การศึกษา

สํานักปลัด

สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู

ยุทศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ

๔.มุงพัฒนา
องคกรใหทัน
เทคโนโลยี

๔.พัฒนาองคกรตาม
หลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี เนน
บริการประชาชนดวย
ระบบ
สารสนเทศ

- จํานวนความพึงพอใจ
ของผูมาใชบริการ ไม
นอยกวารอยละ ๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

ผูมาใชบริการมีความพึง
พอใจในบริการ

๑๕ การพัฒนา
องคกรใหเปน
องคกรมุงเนนการ
บริการประชาชน
ตามอํานาจหนาที่

- กิจกรรม
สาธารณะในทุก
ดาน

อบต.สิงห

กองคลัง

หนา | ๖๑

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ยท.03

๖. รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรใน
เขตจังหวัด

สงเสริมความเปนเมือง
นาอยู

ยุทศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
อปท.
๔.มุงพัฒนา
องคกรใหทัน
เทคโนโลยี

เปาประสงค

๔.พัฒนาองคกรตาม
หลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี เนน
บริการประชาชนดวย
ระบบ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
- จํานวนความพึงพอใจ
ของผูมาใชบริการ ไม
นอยกวารอยละ ๗๐

คาเปาหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

ความกาวหนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต
โครงการ

ผูมาใชบริการมีความพึง
พอใจในบริการ

สรางจิตสํานึกและ
เสริมคุณธรรมแก
พนักงานจาง คณะ
ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถิ่น
จะตองยึดหลัก
ประโยชนสวนรวม
ผูมาใชบริการมี
ความพึงพอใจใน
บริการ

- โครงการอบรม
เสริมพนักงานและ
สมาชิก
- โครงการเสริมคุณ
พนักงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

หนา | ๖๒

หนวยงาน
สนับสนุน
กองคลัง

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สวนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

๑ สรางเสริมใหชุมชน
เขมแข็ง

ดาน

แผนงาน

หนวยงาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

สนับสนุน

ดําเนินงานอื่น

๑ งบกลาง

สํานักปลัด

กองคลัง

บริหารทั่วไป

๑ บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

กองคลัง

บริหารทั่วไป

๒.รักษาความสงบภายใน

สํานักปลัด

กองชาง

บริการชุมชนและสังคม ๓ การศึกษา

สํานักปลัด

กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม ๔ สาธารณสุข

สํานักปลัด

กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม ๕ สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม ๕ เคหะและชุมชน

กองชาง

สํานักปลัด

บริการชุมชนและสังคม ๖ สรางความเขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

กองชาง

บริการชุมชนและสังคม ๗ การศาสนาวัฒนธรรมและ

สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองชาง

บริการชุมชนและสังคม ๑ สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลัด

กองคลัง

เศรษฐกิจ

สํานักปลัด

กองคลัง

สํานักปลัด

กองคลัง

๒ การเกษตร

สํานักปลัด

กองคลัง

๑ บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

กองคลัง

๒ สรางความเขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

กองคลัง

นันทนาการ

๒ สงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓ อนุรักษวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

๘ อุตสาหกรรมและโยธา

เศรษฐกิจ

๙ การเกษตร
๒ การเกษตร

บริการชุมชนและสังคม ๑ การศาสนาวัฒนธรรมและ

รักษาสิ่งแวดลอม

นันทนาการ
เศรษฐกิจ

๔ มุงพัฒนาองคกรใหทัน บริหารทั่วไป

หนา | ๖๓

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.๐๗
บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

หนา | ๖๔

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
รวม ๔ ป
ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
๑. สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
๑.๑ แผนงานงบกลาง
๘
๗,๒๐๗,๔๐๐
๕
๗,๒๐๗,๔๐๐
๕
๗,๒๐๗,๔๐๐
๕
๗,๒๐๗,๔๐๐ ๒๐ ๒๘,๘๒๙,๖๐๐
๑.๒ แผนการศึกษา
๙
๑๐,๔๔๓,๑๘๕
๙
๑๐,๓๙๔,๑๘๕
๘
๑๐,๗๐๑,๑๘๕ ๑๐ ๑๐,๓๘๖,๑๘๕ ๓๖ ๔๑,๙๒๔,๗๔๐
๑.๓ แผนสาธารณสุข
๑๕
๒๘๕,๐๐๐ ๑๕
๒๘๕,๐๐๐ ๑๕
๒๘๕,๐๐๐ ๑๕
๒๘๕,๐๐๐ ๖๐
๑,๑๔๐,๐๐๐
๑.๔ แผนสังคมสงเคราะห
๖
๑๒๐,๐๐๐
๖
๑๒๐,๐๐๐
๖
๑๒๐,๐๐๐
๖
๑๒๐,๐๐๐ ๒๔
๔๘๐,๐๐๐
๑.๕ แผนรักษาความสงบภายใน
๑๐
๓๖๕,๐๐๐ ๑๐
๓๖๕,๐๐๐ ๑๐
๓๖๕,๐๐๐ ๑๑
๔๔๕,๐๐๐ ๔๑
๑,๕๔๐,๐๐๐
๒
๓๕,๐๐๐
๒
๓๕,๐๐๐
๒
๓๕,๐๐๐
๒
๓๕,๐๐๐
๘
๑๔๐,๐๐๐
๑.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๔
๒๗๕,๐๐๐
๕
๘๗๗,๐๐๐
๔
๒๗๕,๐๐๐
๔
๒๗๕,๐๐๐ ๑๗
๑,๗๐๒,๐๐๐
๑.๗ แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
๔
๑,๘๕๔,๔๐๐
๒
๒๕๐,๐๐๐
๒
๒๕๐,๐๐๐
๒
๒๕๐,๐๐๐ ๑๐
๒,๖๐๔,๔๐๐
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒
๑,๐๐๗,๕๐๐
๕
๒,๖๓๘,๐๐๐
๖
๒,๘๔๐,๐๐๐
๐
- ๑๓
๖,๔๘๕,๕๐๐
๒. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ แผนบริหารงานทั่วไป
๒.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒.๓ แผนการเกษตร

๒
๔
๙

๒๐,๐๐๐
๑๕๕,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

๒
๔
๙

๒๐,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๑๙๐,๐๐๐

๒
๔
๙

๒๐,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

๒
๔
๘

๒๐,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐

๘
๑๖
๓๕

หนา | ๖๕

๘๐,๐๐๐
๖๕๐,๐๐๐
๖๙๕,๐๐๐

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการ (ตอ)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
รวม ๔ ป
ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
๓ อนุรักษ รักษาสิ่งแวดลอม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓
๒๐๐,๐๐๐
๓
๒๐๐,๐๐๐
๓
๒๐๐,๐๐๐
๓
๒๐๐,๐๐๐ ๑๒
๘๐๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๙
๑๕๖,๐๐๐
๙
๑๕๖,๐๐๐
๙
๑๕๖,๐๐๐
๙
๑๕๖,๐๐๐ ๓๖
๖๒๔,๐๐๐
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๗
๓๗๐,๐๐๐
๗
๓๗๐,๐๐๐
๗
๓๗๐,๐๐๐
๗
๓๗๐,๐๐๐ ๒๘
๑,๔๘๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการเกษตร
๓
๕๐,๐๐๐
๓
๕๐,๐๐๐
๓
๕๐,๐๐๐
๓
๕๐,๐๐๐ ๑๒
๒๐๐,๐๐๐
๔ มุงพัฒนาองคกรใหเทคโนโลยี
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๔.๒ แผนการศึกษา
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

๑๑
๑
๒

๑,๕๔๓,๖๐๐
๑๔,๐๐๐
๓๓,๐๐๐

๑๑
๑

๑,๔๑๙,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

๑๑
๑

๑,๔๑๙,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

๑๑
๑

๑๔๑๙๐๐๐
๑๒๐๐๐

๔๔
๑
๕

๕,๘๐๐,๖๐๐
๑๔,๐๐๐
๖๙,๐๐๐

๑๑๑

๒๔,๓๕๔,๐๘๕

๑๐๘

๒๔,๗๕๓,๕๘๕

๑๐๗

๒๔,๖๙๐,๕๘๕

๑๐๓

๑,๔๖๐,๕๘๕

๔๒๖

๙๕,๒๕๘,๘๔๐

หนา | ๖๖

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.๐๑
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง

หนา | ๖๗

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑

โครงการปรับปรุงถนนคสล.และปรับปรุง
ทอระบายน้ํา ซอยบานนายบุญสม
หมู ๑

๒

โครงการกอสรางถนนคสล.
ซอยบานนายสายชล หมู ๓

๓

โครงการกอสรางถนนคสล.
สายทางชองไอโอ หมู ๔

เพื่อประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุงถนนโดยสรางเปน
ในการเดินทางสัญจร
คสล. และปรับปรุงทอ
ระบายน้ํากวาง ๔ ม.ยาว๑๗๐ ม.
หรือพื้นที่ ๖๘๐ ตร.ม.
พรอมงานทอQ๑ ม.จํานวน ๒๐ ทอน
เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนน คลส.
ในการเดินทางสัญจร
กวาง ๖ ม. ยาว ๑๖๐ ม.
หรือพื้นที่ ๙๖๐ ตร.ม.

๕๒๓,๐๐๐

เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนน คลส.
ในการเดินทางสัญจร
กวาง ๕ ม. ยาว ๑๙๕ ม.
หรือพื้นที่ ๙๗๕ ตร.ม.

๕๐๙,๐๐๐

๔๙๘,๕๐๐

๔๙๖,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔

ผลคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก
ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร
บริเวณนั้นไมนอย
กวารอยละ ๖๐

กองชาง

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
บริเวณนั้นไมนอย
กวารอยละ ๖๐
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
บริเวณนั้นไมนอย
กวารอยละ ๖๐

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจร

กองชาง

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสัญจร

กองชาง

หนา | ๖๘

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๔

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

เพื่อประชาชนมีความสะดวก ปรับปรุงถนนหินคลุก

ซอยบานนายนิกร หมู๑

ในการเดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๔๓,๔๐๐

กวาง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม.

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ

ประชาชนมีความสะดวก

กองชาง

๒๕๖๔

ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หรือพื้นที่ ๔๕๐ ตร.ม.

บริเวณนั้นไมนอย
กวารอยละ ๖๐

๕

๖

โครงการกอสรางถนนASPHALTTE

เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนนASPHALTTE

CONCRETE สายเมืองครุฑ ม.๖

ในการเดินทางสัญจร

๕๑๖,๐๐๐

๕๑๖,๐๐๐

CONCRETE

ความพึงพอใจ

ประชาชนมีความสะดวก

ของประชาชน

ในการเดินทางสัญจร

กวาง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ม.

บริเวณนั้นไมนอย

หรือพื้นที่ ๑,๐๐๐ตร.ม.

กวารอยละ ๖๐

โครงการกอสรางถนนคสล.

เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนน คสล.

สายทางหนาวัดพุปลู ม.๕

ในการเดินทางสัญจร

๔๘๑,๐๐๐

ความพึงพอใจ

กวาง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม.

ประชาชนมีความสะดวก

กองชาง

กองชาง

ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ตร.ม.

บริเวณนั้นไมนอย

พื้นที่ ๙๐๐ ตร.ม.พรอมวางทอลอด

กวารอยละ ๖๐

ขนาด∅๐.๔๐ม. จํานวน ๑๔ทอน
๗

โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางมนี

เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนน คสล.

สรอยดอกจิก (หลังปราสาท ซ.๒)

ในการเดินทางสัญจร

กวาง ๔ ม. ยาว ๒๔๐ ม.
หนาเฉลี่ย ๙๐๐ ตร.ม.

๔๙๕,๐๐๐

๔๙๕,๐๐๐

ความพึงพอใจ

ประชาชนมีความสะดวก

ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร
บริเวณนั้นไมนอย
กวารอยละ ๖๐

หนา | ๖๙

กองชาง

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๘

๙

โครงการกอสรางถนนคสล.

เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนน คลส.

บานนายสมพร หมู ๒

ในการเดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๔๙๖,๐๐๐

๔๙๖,๐๐๐

กวาง ๖ ม. ยาว ๑๖๐ ม.

ผลคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ

ประชาชนมีความสะดวก

กองชาง

๒๕๖๔

ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร
บริเวณนั้นไมนอย

หรือพื้นที่ ๙๖๐ ตร.ม.

กวารอยละ ๖๐

เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนนASPHALTTE

CONCRETE สายนางแสวง มาแกว

ในการเดินทางสัญจร

๖๕๐,๐๐๐

CONCRETE
กวาง ๔ ม. ยาว ๓๔๐ม.

หมู ๓

ตัวชี้วัด

หนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม.
โครงการกอสรางถนนASPHALTTE

แบบ ผ.01

ความพึงพอใจ

ประชาชนมีความสะดวก

ของประชาชน

ในการเดินทางสัญจร

กองชาง

บริเวณนั้นไมนอย
กวารอยละ ๖๐

๑๐

๑๑

โครงการกอสรางถนนASPHALTTE

เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนนASPHALTTE

CONCRETE สายหลังสถานี ม.๑

ในการเดินทางสัญจร

โครงการกอสรางถนนหินคลุก ม.๕

CONCRETE

ความพึงพอใจ

ประชาชนมีความสะดวก

ของประชาชน

ในการเดินทางสัญจร

กวาง ๖ ม. ยาว ๙๘ ม.

บริเวณนั้นไมนอย

หรือพื้นที่ ๕๘๘ ตร.ม.

กวารอยละ ๖๐

เพื่อประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนนหินคลุก
ในการเดินทางสัญจร

๑๒

๓๓๐,๐๐๐

๕๐๗,๐๐๐

กวาง ๕ ม.ยาว ๑,๐๕๐ม.

ความพึงพอใจ

ประชาชนมีความสะดวก

กองชาง

ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

บริเวณนั้นไมนอย

หรือพื้นที่ ๕,๒๕๐ ตร.ม.

กวารอยละ ๖๐

โครงการคาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อเกษตรกรสามารถเพาะ

ปรับปรุง ซอมแซมสถานี

คลองสงน้ํา สถานีสูบน้ํา คลอง และอื่นๆ

ปลูกพืชไรไดตลอด

คลองสงน้ํา ใชสามารถ

พึงพอใจไมนอย ปลูกพืชไรไดตลอด

ใชงาน ทั้ง ๕ สถานี

กวารอยละ๖๐

ที่เกี่ยวของ

กองชาง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีความ เกษตรกรสามารถเพาะ

หนา | ๗๐

กองชาง

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑๓

โครงการคาบํารุงรักษา ปรับปรุง ที่ดิน

เพื่อประชาชนไดรับการ

ปรับปรุง ซอมแซมถนน

สิ่งกอสราง

บรรเทาสาธารณภัยไดอยาง

สนามกีฬา และสาธารณ

ทันถวงที

ประโยชนอื่น

๑๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

ประชาชน

ประชาชนไดรับการ

๒๕๖๔
๑๕๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา

แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

บรรเทาสาธารณภัยได
อยางทันถวงที

รอยละ๖๐
๑๔

๑๕

โครงการปรับปรุงศาลาเอนประสงค

เพื่อประชาชนไดรับความ

ปรับปรุงศาลาเอนก

อบต.สิงห

สะดวกในการบริการของ

ประสงคโดยรอบ

.อบต.สิงห

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณ

เพื่อประชาชนไดรับความ

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

ทางแยกสายทางวังสิงห - ยางโทน

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

บริเวณทางแยกทางวังสิงห -ยางโทน

๙๓๖,๐๐๐

จํานวนผูใช

ประชาชนไดรับความ

บริการศาลา

สะดวกในการบริการของ
.อบต.สิงห

๒๕๒,๐๐๐

จํานวนอุบัติ

เพื่อประชาชนไดรับความ

เหตุลดลง

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จํานวน ๕ ตน

รวม

๑๕ โครงการ

กองชาง

๓,๐๑๑,๙๐๐ ๒,๘๘๘,๐๐๐ ๓,๐๙๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

หนา | ๗๑

กองชาง

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑
๒

คาพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนา

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ

สนับสนุนงบประมาณใหศพด.ๆละ

เด็กเล็ก

เด็กเล็กกอนวัยเรียน

๒๕๐,๐๐๐ บาททั้งสองศูนย

โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็ก

เพื่อเด็ก เยาวชนไดมีกิจกรรม จัดกิจกรรมวันเด็ก ๑ ครั้ง/ป
วันเด็กในแตละโรงเรียน

๕๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๕๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กผานเกณฑ เด็กเล็กกอนวัยเรียนไดรับการ สํานักปลัด
ประเมิน๑๐๐%

๕๐,๐๐๐

ผลคาดวา
จะไดรับ

๕๐,๐๐๐

สงเสริมพัฒนาการ

ความพึงพอใจของ เด็กในตําบลสิงหไดมีกิจกรรม

สํานักปลัด

เด็กนักเรียนแตละ วันเด็กประจําป
โรงเรียนไมนอย
รอยละ ๖๐

๓

โครงการอาหารกลางวัน ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย เพื่อเด็กเล็กของศพด.ไดรับ

ผลักสงงบประมาณใหศพด.

อาหารถูกตามหลักโภชนการ ตามทีไ่ ดรับการสนับสนุนจาก
สถ. (ขอมูล ณ ตุลาคม ๕๙)

๖,๔๑๙,๐๐๐ ๖,๔๑๙,๐๐๐ ๖,๔๑๙,๐๐๐ ๖,๔๑๙,๐๐๐ เด็กผานการประ

เด็กเล็กของ ศพด.ไดรับ

สํานักปลัด

เมินภาวะโภชนาการ อาหารถูกตาม
ไมนอยกวา

หลักโภชนาการ

รอยละ๙๐
๔

โครงการอาหารเสริม (นม) ใหกับ

เพื่อเด็กในตําบลสิงหไดรับ

จัดซื้ออาหารเสริมนมแกเด็กเล็กใน

๑,๐๘๖,๔๘๕ ๑,๐๘๖,๔๘๕ ๑,๐๘๖,๔๘๕ ๑,๐๘๖,๔๘๕ เด็กผานการประเมิน เด็กในตําบลสิงหไดรับ

นักเรียนโรงเรียน ๕ โรงเรียน และ

การเสริมสรางพัฒนาการ

ศพด.และนักเรียนในโรงเรียนเขต

ภาวะโภชนาการไม การเสริมสรางพัฒนาการ

ศพด. ๒ ศูนย

ดานรางกายอยางตอเนื่อง

ตําบลสิงห(ขอมูล ณ ตุลาคม ๕๙)

นอยกวารอยละ๙๐ ดานรางกายอยางตอเนื่อง
หนา | ๗๒

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๕

โครงการอบรมนักเรียนเขาคายพุทธบุตร เพื่อนักเรียนตําบลสิงหไดรับการ จัดอบรมเยาวชนเขาคาย

๗๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๗๕,๐๐๐

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พุทธบุตร ๑ ครั้ง/ป
๖

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศรีชยสิงห

๗

ในการจัดการเรียนดีขึ้น

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ความพึงพอใจของ นักเรียนในตําบลสิงหไดรับ

ศรีชยสิงหระหวางกลุมสิงหกับ

คณะครูในตําบลสิงห ทักษะกิจกรรมการเรียนการ

กลุมศรีมงคล

ไมนอยกวารอยละ๗๐สอนเพิ่มขึ้น

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อศพด.มีการบริหารจัดการ เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนใหสถาน
ศึกษาสําหรับคาจัดการการเรียนการสอน

นักเรียนมีความรู นักเรียนตําบลสิงหไดรับการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เพิ่มขึ้นไมนอยกวา สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียน จัดการแขงขันกีฬาเด็กเยาวชน
การสอน

ผลคาดวา
จะไดรับ

แบบ ผ.01

๒๒๒,๗๐๐

๒๒๒,๗๐๐

๒๒๒,๗๐๐

ศึกษาคนละ๑,๗๐๐บาทตอป

๒๒๒,๗๐๐ เด็กผานการประเมิน ศพด.มีการบริหารจัดการ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ความรูไมนอยกวา ในการจัดการเรียนดีขึ้น
รอยละ๙๐

๘

๙

๑๐

๑๑

โครงการกอสรางรั้ว ศพด.บานปากกิเลน

โครงการกอสรางรั้ว ศพด.บานวังสิงห

เพื่อศพด.มีความสวยงาม

กอสรางรั้วยาว ๔.๕.๕ม.

๑๐๗,๐๐๐

ความพึงพอใจของ ศพด.มีความสวยงาม

และมีความปลอดภัยตาม

(ดานซาย)ยาว ๓ ม.

ผูปกครองไมนอย และมีความปลอดภัยตาม

เกณฑมาตรฐาน

ดานขวา

กวารอยละ ๘๐ เกณฑมาตรฐาน

เพื่อศพด.มีความสวยงาม

กอสรางรั้วยาว ๗๐ ม.

๑๓๙,๐๐๐

๑๓๙,๐๐๐ ความพึงพอใจของ ศพด.มีความสวยงาม

และมีความปลอดภัยตาม

ผูปกครองไมนอย และมีความปลอดภัยตาม

เกณฑมาตรฐาน

กวารอยละ ๘๐ เกณฑมาตรฐาน

โครงการกอสรางหินคลุก หนา ศพด.

เพื่อศพด.บานวังสิงหมีความ

กอสรางถนนหินคลุก

๕๗,๐๐๐

ความพึงพอใจของ ศพด.บานวังสิงห

บานวังสิงห

ปลอดภัยแกผูปกครองและ

กวาง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม.

ผูปกครองไมนอย มีความปลอดภัยแกผูปกครอง

นักเรียน อันอาจจะเกิดขึ้น

หนาเฉลี่ย๐.๒๐ ม.หรือพื้นที่ ๓๒๐ ม.

กวารอยละ ๘๐ และนักเรียน

โครงการตอเติมอาคารเรียน ศพด.

เพื่อศพด.บานปากกิเลน

ตอเติมอาคารขนาด

บานปากกิเลน

มีขยายพื้นที่รองรับนักเรียน

๑๘x๔ ม.ของศพด.

ผูปกครองไมนอย มีขยายพื้นที่รองรับนักเรียน

ที่เพิ่มขึ้น

บานปากกิเลน

กวารอยละ ๘๐ ที่เพิ่มขึ้น

๕๐๔,๐๐๐

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ความพึงพอใจของ ศพด.บานปากกิเลน

หนา | ๗๓

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑๒

โครงการตอเติมหลังคาสนามเด็กเลน

เพื่อศพด.มีสนามเด็กเลน

ตอเติมหลังสนามเด็กเลน

ศพด.บานปากกิเลน

สําหรับเสริมสรางพัฒนาการ

พื้นที่ ๓๗.ตร.ม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔

ผลคาดวา
จะไดรับ

๕๐,๐๐๐ เด็กผานการประเมิน ศพด.มีสนามเด็กเลน
ทางดานรางกายไม สําหรับเสริมสราง
นอยกวารอยละ๙๐ พัฒนาการ

รวม

๑๓ โครงการ

๘,๕๙๙,๑๘๕ ๘,๔๗๐,๑๘๕ ๘,๘๕๗,๑๘๕ ๘,๖๐๒,๑๘๕

หนา | ๗๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง
ที่
๑

โครงการ
โครงการรณรงคปองกันโรคระบาด

วัตถุประสงค
เพื่อตําบลสิงหปลอดภัยจาก

เปาหมาย
จัดซื้อวัสดุปองกันโรค

งบประมาณและที่ผา นมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

โรคระบาด เชน ไขเลือดออก และรณรงคการปองกันทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัด
จํานวนผูปวยลดลง

ตําบลสิงหปลอดภัยจากโรค

ไมนอยรอยละ ๒

ระบาด เชน ไขเลือดออก

ไขหวัดนก และอื่นๆ
๒

๓

๔

ผลคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ไขหวัดนกและอื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

เพื่อประชาชนที่มีสัตวเลี้ยง

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐ ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนฯ ตําบลสิงห ปลอดภัย

สุนัขบา

ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

ใหกับประชาชนที่มาขึ้นทะเบียน

โรคพิษสุนัขบา

สุนัขและแมว ในแตละป

โครงการใหความรูแกเด็กและเยาวชน

เพื่อเด็กและเยาวชนไดรับ

จัดอบรมการปองกัน

เรื่องการปองกันการมีเพศสัมพันธกอน

ความรูเกี่ยวกับเพศสัมพันธ

การมีเพศสัมพันธกอน

เพิ่มไมนอยกวารอย

วัยอันควร

กอนวัยอันควร

วัยอันควร

ละ๖๐จากผูเขาอบรม กอนวัยอันควร

โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน

เพื่อตําบลสิงห ไดรับหลัก

สมทบกองทุน สปสช.อยางเกณฑที่

สุขภาพ อบต.สิงห (สป.สช.)

ประกันสุขภาพจากกองทุนฯ

กําหนด

สํานักปลัด

ไดรับบริการวัคซีนครบ จากโรคพิษสุนัขบา
ไมนอยรอยละ ๘๐
๒๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชนมีความรู เด็กและเยาวชนไดรับ

สํานักปลัด

ความรูเกี่ยวกับเพศสัมพันธ

๗๕,๐๐๐ ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ ตําบลสิงห ไดรับหลักประกัน
การรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สุขภาพจากกองทุนฯ

หนา | ๗๕

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่
๕

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

โครงการอบรมพัฒนาใหความรู

เพื่อประชาชนในตําบลสิงห

จัดกิจอบรมใหความรู

การเลี้ยงลูกดวยนมแม

เลี้ยงลูกดวยนมแม อยางถูก

๑ ครั้ง/ป

งบประมาณและที่ผา นมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

โครงการใหความรูแกหญิงวัยเจริญพันธุ เพื่อใหหญิงที่แตงงานแลว

เตรียมพรอมแกการมีบุตร

ดวยนมแม
จัดอบรมใหความรู

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑ ครั้ง/ป

ผลคาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมีความรูเพิ่ม ครอบครัวในตําบลสิงห
ในการเลี้ยงดู

วิธี
๖

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เลี้ยงลูกดวยนมแม อยางถูก
วิธี

ประชาชนมีความรูเพิ่ม หญิงที่แตงงานแลวเตรียม
ในการบุตร

แบบ ผ.01

สํานักปลัด

พรอมแกการมีบุตรอยาง
ถูกตอง

๗

โครงการใหความรูและปองกันโรค

เพื่อประชาชนและผูปกครอง

จัดอบรมใหความรู

ระบบทางเดินหายใจ

มีความรูและปองกันโรค

๑ ครั้ง/ป

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ประชาชนและผูปกครอง เพื่อประชาชนมีความรูในการ
มีความรูเพิ่มโรคระบบ ดูแลโรคระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใน
๘
๙
๑๐
๑๑

ทางเดินหายใจ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค

เพื่อประชาชนมีความรูในการ

จัดอบรมใหความรู

เรื้อรัง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเรื้อรัง ๑ ครั้ง/ป

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรค

เพื่อประชาชนมีความรูในการ

จัดอบรมใหความรู

เอดสและปองกันการติดเชื้อ

ปองกันโรคเอดส

๑ ครั้ง/ป

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรค

เพื่อประชาชนมีความรูใน

จัดอบรมใหความรู

วัณโรค

เกี่ยวกับวัณโรค

๑ ครั้ง/ป

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรค

เพื่อประชาชนและผูปกครองมี

จัดอบรมใหความรู

มือเทาปาก

ความรูแ ละปองกัน

๑ ครั้ง/ป

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรูเพิ่ม ประชาชนมีความรูในการปรับ สํานักปลัด
โรคเรื้อรัง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สํานักปลัด

เกี่ยวกับวัณโรค

๑๐,๐๐๐ ประชาชนและผูปกครอง ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
มีความรูเพิ่มโรค

สํานักปลัด

ปองกันโรคเอดส

ประชาชนมีความรูเพิ่ม ประชาชนมีความรูใน
วัณโรค

๑๐,๐๐๐

เปลี่ยนพฤติกรรมโรคเรื้อรัง

ประชาชนมีความรูเพิ่ม เพื่อประชาชนมีความรูในการ
โรคเอดส

โรคมือเทาปาก
๑๒

สํานักปลัด

สํานักปลัด

โรคมือเทาปาก

มือเทาปาก

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

เพื่อประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ จัดอบรมใหความรู

สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทยอยางถูกตอง

๑ ครั้ง/ป

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรูเพิ่ม ประชาชนมีความรูเกีย่ วกับ
ในสมุนไพร

สมุนไพรไทยอยางถูกตอง

หนา | ๗๖

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่
๑๓

๑๔

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

โครงการอบรมใหความรูการคัดกรอง

เพื่อใหความรูประชาชน

จัดอบรมใหความรู

โรคเรื้อรัง

เกี่ยวการคัดกรองโรคเรื้อรัง

๑ ครั้ง/ป

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

เพื่อใหความรูแกประชาชน

อบรม หรือรณรงคให

งบประมาณและที่ผา นมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรูเพิ่ม ประชาชนมีความรูเกี่ยว

๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรูเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความรูในการ
ไมนอยกวา

ปองกันโรคพิษสุนัขบา
โครงการอบรมใหความรูสารเคมี

เพื่อเกษตรกรมีความรู

จัดอบรมใหความรู

ในเกษตรกร

ปองกันภัย

๑ ครั้ง/ป

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรู
การปองกัน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

เกษตรกรมีความรูปองกันภัย
จากสารเคมี

สารเคมีเพิ่ม
๑๕ โครงการ

สํานักปลัด

รอยละ ๖๐

จากสารเคมี
รวม

ผลคาดวา
จะไดรับ

การคัดกรองโรคเรื้อรัง การคัดกรองโรคเรื้อรัง

ในการปองกันโรคพิษสุนัขบา ความรูแกประชาชน

๑๕

ตัวชี้วัด

แบบ ผ.01

๒๗๐,๐๐๐

๒๗๐,๐๐๐

๒๗๐,๐๐๐

๒๗๐,๐๐๐

หนา | ๗๗

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนสังคมสงเคราะห
แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑

โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส

เพื่อผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย

ชวยเหลือผูดอยโอกาส

,ผูสูงอายุผูพิการและผูยากไร

โอกาส ไดรับการชวยเหลือ

ในตําบลสิงห ตามที่

เบื้องตน

ระเบียบกําหนด

๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๒๐,๐๐๐

ผลคาดวา
จะไดรับ

ผูสูงอายุผูพิการ ผูดอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย
โอกาสไดรับการ

โอกาส ไดรับการ

ชวยเหลือรอยละ๑๐

ชวยเหลือเบื้องตน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ของจํานวนทั้งหมด
๒

๓
๔

โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ
โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ

จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ของรัฐอยางทั่วถึง

ตามที่รัฐกําหนด

เพื่อผูพิการไดรับสวัสดิการ

จายเบี้ยยังชีพความพิการ

ของรัฐอยางทั่วถึง

ตามที่รัฐกําหนด

เพื่อผูปวยเอดสไดรับ

จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

สวัสดิการของรัฐอยางทั่วถึง

ตามที่รัฐกําหนด

๕,๕๒๔,๘๐๐

๕,๕๒๔,๘๐๐

๕,๕๒๔,๘๐๐

๕,๕๒๔,๘๐๐ ผูสูงอายไดรับเบี้ยยังชีพครบ ผูพิการไดรับสวัสดิการ
๑๐๐%ในตําบล

๑,๔๖๑,๖๐๐

๑,๔๖๑,๖๐๐

๑,๔๖๑,๖๐๐

๑,๔๖๑,๖๐๐

๙๖,๐๐๐

๙๖,๐๐๐

๙๖,๐๐๐

๙๖,๐๐๐

ของรัฐอยางทั่วถึง

ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพครบ ผูพิการไดรับสวัสดิการ
๑๐๐%ในตําบล

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ของรัฐอยางทั่วถึง

ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดสไดรับสวัสดิการ
ครบ ๑๐๐%จากขอมูล ของรัฐอยางทั่วถึง
หนา | ๗๘

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๕
๖
๗

๘

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ

เพื่อตําบลสิงหไดรับสวัสดิการ สมทบเงินกองทุนฯตาม

ชุมชน

จากกองทุนชุมชนตําบลสิงห

ที่ตามระเบียบกําหนด

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อผูสูงอายุไดรับการตรวจ

จัดการตรวจสุขภาพแกผู

สุขภาพเปนประจํา

สูงอายุ อยางนอย๑ ครั้ง/ป

โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุม

เพื่อกลุมผูสูงอายุตําบลสิงห

จัดกิจกรรมสงเสริม

ผูสูงอายุและศึกษาดูงาน

ไดสงเสริมและสนับสนุน

และศึกษาดูงานกลุม

ความรูอยางเปนระบบ

ผูสูงอายุ ๑ครั้ง/ป

โครงการสงเสริมการออกกําลัง

เพื่อผูสูงอายุออกกําลังกาย

จัดกิจกรรมออกกําลังกาย

กายผูสูงอายุ

อยางถูกตอง

แกผูสูงอายุ อยางนอย

๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐

ผลคาดวา
จะไดรับ

ประชาชนไดรับสวัสดิการ ตําบลสิงหไดรับสวัสดิการ

๗ โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ไมนอยกวา๒๐ รายตอป จากกองทุนชุมชนตําบลสิงห
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผูสูงอายุเขารวม
ไมนอยกวา๖๐ คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผูสูงอายุไดรับการตรวจ

ผูสูงอายุมีความรูเพิ่มขึ้น กลุมผูสูงอายุตําบลสิงห
และมีการรวมกลุม

สํานักปลัด

สุขภาพเปนประจํา
สํานักปลัด

ไดสงเสริมและสนับสนุน
อยางเปนระบบ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม ผูสูงอายุออกกําลังกาย
ไมนอยกวา ๒๐ คน

อยางถูกตอง

๑ ครั้ง/ป
รวม

แบบ ผ.01

๗,๒๒๒,๔๐๐

๗,๒๒๒,๔๐๐

๗,๒๒๒,๔๐๐

๗,๒๒๒,๔๐๐

หนา | ๗๙

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑
๒

๓

โครงการฝกทบทวน อปพร.และการ

เพื่ออปพร.พรอมในการ

ศึกษาดูงานของเจาหนาที่ อปพร.

ปฏิบัติอยางถูกตอง

โครงการเสริมสรางศักยภาพดานการ

เพื่อประชาชนมีความรู

จัดกิจกรรมใหความรูดานสาธารณ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เกี่ยวกับสาธารณภัยและวิธี

ภัยตางๆใหแกประชาชนเชน

การปองกันภัยเบื้องตน

อัคคีภัย วาตะภัย อุทกภัยและอื่นๆ

เพื่อประชาชนไดรับความรู

จัดกิจกรรมซอมการ

โครงการซอมแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดอบรมทบทวน อปพร.

๗๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔

๗๐,๐๐๐ อปพร.มีความรูเพิ่มขึ้น อปพร.พรอมในการ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชนที่เขาอบรม ประชาชนไดรับความรู

สํานักปลัด
สํานักปลัด

มีความรูเพิ่มไมนอย เกี่ยวกับสาธารณภัยและวิธี
กวารอยละ ๖๐ การปองกันภัยเบื้องตน
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนที่เขาอบรม ประชาชนมีความรูและ

สํานักปลัด

มีความรูเพิ่มไมนอย พรอมที่จะในการแกไข

เชนอุบัติเหตุอัคคีภยั วาตะภัย,อุทกภัย

กวารอยละ ๖๐ ปญหาสาธารณภัยอยาง

และอื่นๆ
๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ปฏิบัติอยางถูกตอง

และพรอมจะในการแกไขปญหา ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ
สาธารณภัยอยางทันทวงที

ผลคาดวา
จะไดรับ

ทันทวงที

โครงการจัดซื้ออุปกรณบรรเทา

เพื่อการชวยเหลือประชาชน

จัดซื้ออุปกรณปองกันและบรรเทา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับ การชวยเหลือประชาชน

สาธารณภัย

ไดอยางทันทวงที

สาธารณภัยเชนชุดดับเพลิง

การชวยเหลือเร็ว ไดอยางทันทวงที

,อุปกรณดับเพลิงและอื่นๆ

ขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐
หนา | ๘๐

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๕

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนใน

จัดหนวยบริการและ

เทศกาลปใหม

ชุมชน

ชวยเหลือประชาชนใน

๑๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๑๕,๐๐๐

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนใน

จัดหนวยบริการและ

เทศกาลสงกรานต

ชุมชน

ชวยเหลือประชาชนใน

โครงการจัดซื้อนํามันเชื้อเพลิง

เพื่อประชาชนไดรับการชวย

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

บรรเทาสาธารณภัย

เหลือแกไขปญหาภัยแลง

ในการบรรเทาสาธารณภัย

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนน

๑๐

ลดนอยลง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ

ประชาชนไดรับการชวย

ของประชาชน

เหลือแกไขปญหาภัยแลง

สํานักปลัด

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ และอัคคีภยั

เพื่อประชาชนไดรับความรู

จัดกิจกรรมเผยแพรความ

ดานความปลอดภัยบนถนน

รูการรักษาความปลอดภัย

โครงการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงใน

เพื่อประชาชนไดรับชวยเหลือ ตั้งอุปกรณดับเพลิงเบื้องตน

ชุมชน

ตนเองเบื้องตนในการปองกัน เชน ผงเคมีแหง ปละ
อัคคีภัย

๒ หมู

โครงการกอสรางหองเก็บหองอุปกรณ

เพื่อการเก็บอุปกรณเปน

กอสรางหองขนด ๔*๖

บรรเทาสาธารณภัย

ระเบียบสามารถชวยเหลือ

เมตร

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

อุบัติเหตุบนทอง เพื่อประชาชนไดรับความรู
๒๐ ครั้งตอไป

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ

ประชาชนไดรับชวยเหลือ

ของประชาชน

ตนเองเบื้องตนในการปองกัน

สํานักปลัด

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ อัคคีภยั
๘๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ

การเก็บอุปกรณเปน

ของประชาชน

ระเบียบสามารถชวยเหลือ

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ประชาชนไดทันทวงที
๑๐ โครงการ

สํานักปลัด

ถนนลดลงไมเกิน ดานความปลอดภัยบนถนน

ประชาชนไดทันทวงที
รวม

สํานักปลัด

ไมเกิน๑๐ ครั้งตอป

บนถนนแกประชาชน
๙

สํานักปลัด

ลดนอยลง

จํานวนอุบัติเหตุ เพื่อประชาชนไดรับอุบัติเหตุ
ของประชาชน

และอัคคีภัย
๘

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ไมเกิน๑๐ ครั้งตอป

เทศกาลสงกรานต
๗

จํานวนอุบัติเหตุ เพื่อประชาชนไดรับอุบัติเหตุ
ของประชาชน

เทศกาลปใหม
๖

ผลคาดวา
จะไดรับ

แบบ ผ.01

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๘๐,๐๐๐

หนา | ๘๑

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนรักษาความสงบภายใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑

โครงการอบรมเยาวชนตอตานยาเสพติด

เพื่อเยาวชนมีความรูและพิษ

อบรมเยาวชนมุงเนน

ภัยของยาเสพติด

ดานยาเสพติด

๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

๒๕๖๔

๕๐,๐๐๐ เยาวชนที่อบรมที่ความรู เยาวชนมีความรูและพิษ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เพิ่มขึ้นไมนอยกวา ภัยของยาเสพติด
รอยละ๖๐

๒

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อประชาชนรับทราบถึง

รณรงคปองกันยาเสพติด

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

อันตราย โทษของยาเสพติด

สุมตัวอยางจํานวน ประชาชนรับทราบถึง

สํานักปลัด

๓๐คนมีความรูเพิ่มขึ้น อันตราย โทษของยาเสพติด
ไมนอยกวารอยละ ๖๐

๓

โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

เพื่อเด็กและเยาวชนไดมีกิจ

จัดกิจกรรมเสริมทักษะทาง

และเยาวชนภาคฤดูรอน

กรรมทําในชวงปดภาคฤดูรอน กีฬาแกเด็กและเยาวชน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ เด็ก และเยาวชนที่เขา เด็กและเยาวชน ไดมี
อบรมมีความพึงพอใจ กิจกรรมทําในชวงปดภาค
ฤดูรอน

รวม

๓ โครงการ

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

หนา | ๘๒

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑

โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาสําหรับ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนหัน

จัดซื้อวัสดุกีฬาแก

ประชาชน

มาออกกําลังกายมากขึ้น

ประชาชน

๖๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๖๐,๐๐๐

ผลคาดวา
จะไดรับ

เด็ก เยาวชนและประชาชนมา ประชาชนหัน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ออกกําลังกายในอัตราสวน๑ตอ มาออกกําลังกายมากขึ้น
๑๐๐คนของประชากรแตละหมู

๒
๓

โครงการปรับพื้นที่ถมดินสนามกีฬา

เพื่อประชาชนมีสถานทีอ่ อก

ปรับพื้นที่สนามกีฬา

กําลังกาย หางไกลยาเสพติด

บริเวณสนามตะกรอ

โครงการรวมกิจกรรมแขงขันกีฬา

เพื่อประชาชนรวมกับอบต.สิงห จัดหาประชาชนและจนท.

ทองถิ่นไทรโยคสัมพันธ

การแขงขันกีฬาระหวางอปท. รวมแขงขันกีฬาระหวางอปท.

-

๔๔๗,๐๐๐

-

-

เด็ก เยาวชนและประชาชน ประชาชนไดมีสถานที่ออก
มาออกกําลังกาย

๔๕,๐๐๐

-

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

กําลังกายหางไกลยาเสพติด

ความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนมีกิจกรรมทําให
ที่เขาแขงขันไมนอยกวา

สํานักปลัด
สํานักปลัด

หางไกลยาเสพติด

รอยละ ๖๐
๔

๕

โครงการการแขงขันกีฬาทองถิ่นไทรโยค

เพื่อประชาชนรวมกับอบต.

จัดหาประชาชนและจนท.

สัมพันธ

สิงห การแขงขันกีฬา

การจัดการแขงขังกีฬา

ระหวางอปท.

ระหวาง อปท.

เพื่อประชาชนมีกิจกรรมหาง

จัดกิจกรรมการแขงขัน

ไกลยาเสพติด

กีฬาระหวางหมูบาน

โครงการการขันกีฬา สิงหคัพ

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

ความพึงพอใจของ

ประชาชนมีกิจกรรมทําใหหาง

ประชาชนที่เขาแขงขันไม ไกลยาเสพติด
นอยกวารอยละ ๖๐
๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนมีกิจกรรมหาง
ไกลยาเสพติด
หนา | ๘๓

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๖

๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

เพื่อประชาชนไดมีกิจกรรม

สนับสนุนสงนักกีฬาเขา

และประชาชนทั่วไป

ออกกําลังกายหางไกลยา

รวมแขงขันกีฬาในระดับ

ประชาชนมา

กําลังกาย

เสพติด

ตางๆ

ออกกําลังกาย

หางไกลยาเสพติด

รวม

๖ โครงการ

๘๗๗,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕๖๔

๒๗๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชนและ

ผลคาดวา
จะไดรับ

โครงการสงเสริมการแขงขันเด็ก เยาวชน

๒๗๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ประชาชนไดมีกิจกรรมออก

๒๗๕,๐๐๐

หนา | ๘๔

แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
๑

๒

๓

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

โครงการสงเสริมและทบทวน

เพื่อสตรีตําบลสิงห

จัดกิจกรรมสงเสริม

ของสตรีตําบลสิงห

ไดสง เสริมและสนับสนุน

และทบทวนกลุม

อยางเปนระบบ

สตรีตําบลสิงห ๑ครั้ง/ป

โครงการจัดทําขนมไทย ของกลุม

เพื่อสตรีตําบลสิงห มีความรู

จัดอบรมจัดทําขนมไทย

สตรีตําบลสิงห

ในการประกอบอาชีพ

๑ ครั้ง/ป

โครงการสงเสริมอาชีพ เพือ่ เปนรายได

เพื่อใหประชาชนมีรายได

จัดอบรมอาชีพเสริม

เสริม

เสริมเพิ่มรายได

ปละ ๑ ครั้ง/ป

รวม

๓ โครงการ

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

กลุมสตรีมีความรูเพิ่มขึ้น สตรีตําบลสิงห

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ไดสงเสริมและสนับสนุน
อยางเปนระบบ
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กลุมสตรีมีความรูเพิ่มขึ้น สตรีตําบลสิงห มีความรูใน

สํานักปลัด

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ การประกอบอาชีพ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรูเพิ่ม ประชานมีรายไดเสริม
ขึ้นไมนอยกวารอยละ ๖๐ เพิ่มรายได

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
หนา | ๘๕

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการเกษตร
ที่
๑

๒

๓

๔

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

โครงการสงเสริมและ

เพื่อประชาชนไดรับการชวยการกําจัด ชวยเหลือประชาชนในการ

ปองกันศัตรูพืช

และควบคุมศัตรูพืชดวยชีววิทยา

กําจัดและปองกันศัตรูพืช

โครงการสํารวจขอมูลสัตวเลี้ยง

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานดาน

จางเหมาจัดเก็บขอมูล

และพื้นที่เกษตรตําบลสิงห

การเกษตรในการจัดทําแผนตางๆ

ในพื้นที่ตําบลสิงห

โครงการสงเสริมงาน

เพื่อชุมชนไดรับความรูและระบบ

๑ ทําขอตกลงกับม.มหิดล

วิชาการเกษตร

เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีศักยภาพ

๒ จัดกิจกรรมสงเสริม

มาบูรณาการใชในการประกอบอาชีพ

งานวิชาการเกษตร

คาวัสดุการเกษตรและ

เพื่อเกษตรกรไดการชวยเหลือในผสม

จัดซื้อวัสดุการเกษตรและ

การผสมเทียมโค

เทียมโคโดยไมเสียคาใชจาย

การผสมเทียมโค

๕ โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเกษตรกรมีความรูในการเลี้ยงสัตว อบรมใหเกษตรกร เรื่อง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การเลี้ยงสัตว

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

-

๓๐,๐๐๐

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนไดรับการชวยการกําจัด
ไมนอยกวารอยละ ๖๐

๓๐,๐๐๐

ผลคาดวา
จะไดรับ

สํานักปลัด

และควบคุมศัตรูพืชดวยชีววิทยา

สํารวจขอมูลไมนอยกวา ตําบลสิงหมีขอมูลเกษตร

สํานักปลัด

รอยละ๘๐ของครัวเรือนทั้งหมดในการจัดทําแผนพัฒนาตางๆ
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

ความพึงพอใจของประชาชน ชุมชนไดรับความรูและระบบ
ไมนอยกวารอยละ ๖๐

สํานักปลัด

เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีศักยภาพมา
บูรณาการที่ใชในการะประกอบอาชีพ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ความพึงพอใจของประชาชน เกษตรกรไดการชวยเหลือในการ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผสมเทียมโคโดยไมเสียคาใชจาย

เกษตรกรมีความรูเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีความรูในการเลี้ยงสัตว
ไมนอยกวารอยละ ๖๐

สํานักปลัด

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หนา | ๘๖

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่
๖

๗

๙

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

โครงการสงเสริมและปองกันโรค

เพื่อประชาชนไดรับการชวย

ชวยเหลือประชาชนใน

ระบาดในสัตวเลี้ยง

การปองกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง

ปองกันโรคระบาดในสัตว

โครงการติดตามศูนยเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว

กลุมสมาชิกศูนยเรียนรู

ไวในการบริโภคในครัวเรือน

ไปขยายพันธุไกพื้นเมือง

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ไวเพื่อการบริโภค

โครงการศูนยปรับปรุงและบํารุงดิน เพื่อเกษตรกรไดเปนแหลง

จัดตั้งและปรับปรุงศูนย

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของประชาชนไม ประชาชนไดรับการชวย

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

การปองกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง

ความพึงพอใจของ

เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว

สมาชิกศูนยฯไมนอย

ไวในการบริโภคในครัวเรือน

กวารอยละ ๖๐

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวนผูมาใช

เพื่อเกษตรกรไดเปนแหลง

ใหมีความสมบูรณทั้งทาง

บริการไมนอย

ศึกษาในการปรับปรุงและ

พัฒนาดิน

ดานวิชาการและอื่นๆ

กวา ๒๐คนตอป

พัฒนาดิน

รวม

๙ โครงการ

๙๕,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

สํานักปลัด

นอยกวารอยละ ๖๐

ศึกษาในการปรับปรุงและ

๑๒๕,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๖๕,๐๐๐

หนา | ๘๗

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๑ โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อหมูบานมีความรูความ
เขาใจในการจัดทําแผนชุมชน

๒ โครงการอบรมใหความรูตาม พรบ.ขอมูล เพื่อประชาชนไดสวนรวม
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย
จัดฝกอบรมการทําแผนชุมชน

๒๐,๐๐๐

ประชาคมและเผยแพร

ตัวชี้วัด

แผนพัฒนา ตําบลสิงห

๖ โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ

ในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

ขอมูลขาวสารของ อบต.
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ความพึงพอใจของผูเขารวม

ประชาชนไดสวนรวม

สํานักปลัด

ความพึงพอใจของประชาชน สงเสริมและยกยองสตรีตําบล

สํานักปลัด

ในงานไมนอยกวารอยละ ๖๐ สิงหผูมีความประพฤติเหมาะสม
ในเปนแบบอยางใหบุคคลทั่วไป

ประชาคมในระดับตางๆ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

ในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป

ความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนมีสวนรวม
ไมนอยกวารอยละ ๖๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

เสริมทักษะจิตสํานึกรักบานเกิด

สํานักปลัด

ในการจัดทําแผนพัฒนาสี่

เยาวชนมีความรูความเขาใจ เยาวชนตําบลสิงหมีความเปน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๖๐ ผูนํา ที่ความรู ความสามารถ

ในทุกดาน
รวม

สํานักปลัด

รับฟงไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในการพัฒนาทองถิ่น

เนื่องในวันแมแหงชาติ

เพื่อสรางเยาวชนในการเปนผูนําที่ความจัดอบรมเยาวชนตําบลสิงห
รูความสามารถกลาแสดงออก

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รูเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในการจัดทําแผนชุมชน

แบบอยางใหบุคคลทั่วไป
๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา เพื่อประชาชนมีสวนรวม

ผลคาดวา
จะไดรับ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการหมูบานมีความ หมูบานมีความรูความเขาใจ

แก คณะกรรมการหมูบาน

๓ โครงการคัดเลือกและเทิดทูนแมดีเดน เพื่อสงเสริมและยกยองสตรีตําบลสิงห คัดเลือกสตรีตําบลสิงห
ผูมีความประพฤติเหมาะสมในเปน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔

กลาแสดงออกในทุกดาน
๖ โครงการ

๙๕,๐๐๐

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐

๙๕,๐๐๐

หนา | ๘๘

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน, สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๓ อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต

เพื่อประชาชนสืบสาน

จัดงานประเพณีสงกรานต

๑๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๑๕๐,๐๐๐

ประเพณีสงกรานตสืบไป

ผลคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจของ ประชาชนสืบสานประเพณี สํานักปลัด
ประชาชนรวมงานไม สงกรานตสืบไป
นอยกวารอยละ ๖๐

๒

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

เพื่อประชาชนสืบสาน

จัดงานประเพณีลอยกระทง

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ประเพณีลอยกระทงสืบไป

ความพึงพอใจของ ประชาชนสืบสานประเพณี สํานักปลัด
ประชาชนรวมงานไม ลอยกระทงสืบไป
นอยกวารอยละ ๖๐

๓

โครงการประกวดมารยาทไทย

เพื่อเยาวชนไดรูจักและเขาใจ

จัดอบรมและประกวด

ในการปฏิบัติตนตามมารยาท

มารยาทไทยแกเยาวชน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕

โครงการทําบุญตักบาตร-วันวิสาขบูชา
โครงการทําบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา

ผูเขาอบรมมีความรู เยาวชนไดรูจักและเขาใจใน สํานักปลัด
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา การปฏิบัติตนตามมารยาท

ไทยไดอยางถูกตอง
๔

๒๐,๐๐๐

รอยละ๖๐

เพื่อประชาชนไดรวมกิจกรรม

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร หรือทํา

และสืบสานทางศาสนา

กิจกรรมสาธารณะประโยชน

เพื่อประชาชนไดรวมกิจกรรม

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร หรือ

และสืบสานทางศาสนา

ทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ไทยไดอยางถูกตอง

๑๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนไดรวมกิจกรรม

สํานักปลัด

ไมนอยกวา ๖๐ คน และสืบสานทางศาสนา
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนไดรวมกิจกรรม
ไมนอยกวา ๖๐ คน และสืบสานทางศาสนา
หนา | ๘๙

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๖

โครงการถายทอดเอกลักษณ ภูมิ

เพื่อประชาชนทั่วไปไดรับรู

จัดกิจกรรมถายทอดเอกลักษณ ภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น

ปญญาทองถิ่นเชน กลองยาว,

๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

จํานวนผูรับชม

โครงการแหเทียนเขาพรรษา

เพื่อประชาชนไดรวมกิจกรรม

จัดกิจกรรมแหเทียน

และสืบสานทางศาสนา

ถวายวัดในตําบลสิงห

รวม

๗ โครงการ

ประชาชนทั่วไปไดรับรู

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ไมนอยกวา๑๐๐ คน เอกลักษณ ภูมิปญญา

ระบําศรีชยสิงห และอื่นๆ
๗

ผลคาดวา
จะไดรับ

ทองถิ่น
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จํานวนผูรับชม

ประชาชนไดรวมกิจกรรม

ไมนอยกวา๑๐๐ คน และสืบสานทางศาสนา

๓๗๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

หนา | ๙๐

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน, สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๓ อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๑ โครงการประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อประชาชนทิ้ง

รณรงค ประชาสัมพันธทิ้งขยะใหลง

ขยะใหถูกที่

ขยะทั้งสื่อสิ่งพิมพเว็ปไซคและอื่นๆ

๒ โครงการสงเสริมกิจกรรม

เพื่อประชาชนมีสํานึกใน

จัดกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณสอง

Big cleaning day

การทิ้งขยะใหลงถังขยะ

ขางทางแตละหมูบานเนื่องในวัน

ทิ้งขยะใหถูกที่

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของประชาชนไม

ผลคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนทิ้งขยะใหถูกที่

สํานักปลัด

ประชาชนมีสํานึกในการ

สํานักปลัด

นอยกวารอยละ๖๐
๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

สํารวจความรูความเขาใจ
ในการทิ้งขยะหมูละ ๒๐ คน

ทิ้งขยะใหลงถังขยะ

จํานวนครัวเรือนมีถังขยะครบ

ประชาชนไดมีถังขยะทิ้ง

สําคัญตางๆ
๓ โครงการจัดหาถังขยะใหเพียงพอ
๔ โครงการอบรมทําปุยหมัก
จากขยะอินทรีย

๕ โครงการทําสิ่งประดิษฐจากขยะ

เพื่อประชาชนไดมีถังขยะ

จัดหาถังขยะใหกับครัวเรือน

ทิ้งในแตละครัวเรือน

ที่ขาดถังขยะ

เพื่อจํานวนขยะอินทรีย

อบรมการจัดทําปุยหมัก

ลดลง

จากขยะอินทรีย

เพื่อประชาชนทําขยะมา

อบรมดัดแปลงใชประโยชน

คัดแปลงใชประโยชน

จากขยะ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ไมนอยกวารอยละ ๙๐
๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

จํานวนขยะลดลงไมนอยกวา

สํานักปลัด

ในแตละครัวเรือน
ตําบลสิงหมีขยะอินทรียลดลง สํานักปลัด

รอยละ๕
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

จํานวนขยะลดลงไมนอยกวา

ประชาชนทําขยะมา

รอยละ๕

คัดแปลงใชประโยชน
หนา | ๙๑

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่

โครงการ

๖ โครงการทําถังแยกขยะในแตละ
ชุมชน

๗ โครงการฝกอาชีพจากสิ่งเหลือใช

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อประชาชนมีที่ทิ้งขยะ

จัดทําถึงขยะแบบคัดแยก สําหรับหมู

ที่คัดแยกแลว

บานและสถานที่ราชการ

เพื่อประชาชนมีความรูใน

ฝกอบรมอาชีพใหแก

การดัดแปลงสิ่งที่เหลือใช

ประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สํารวจความรูความเขาใจ

ผลคาดวา
จะไดรับ
เพื่อประชาชนมีที่ทิ้งขยะ

ในการทิ้งขยะหมูละ ๒๐ คน

ที่คัดแยกแลว

ความรูเกีย่ วกับการคัดแปลงสิ่ง

ประชาชนมีความรูในการ

ของเหลือใชเพิ่มขึ้น

มาเปนรายได
รวม

ตัวชี้วัด

ดัดแปลงสิ่งที่เหลือใช
มาเปนรายได

๗ โครงการ

๑๐๑,๐๐๐

๑๐๑,๐๐๐

๑๐๑,๐๐๐

๑๐๑,๐๐๐

หนา | ๙๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน, สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๓ อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน, แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลคาดวา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
จะไดรับ
๑ โครงการปลูกหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริ รัชกาลที่ ๙

เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามา มีสวน

จัดกิจกรรมหญาแฝกในพื้นที่

รวมในการปลูกหญาแฝกอนุรักษ
ทรัพยากรดินน้ํา และสิ่งแวดลอม

ตําบลสิงห

๒ โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน เพื่อพัฒนาตําบลสิงห ใหสะอาด
พื้นที่สาธารณะในตําบลสิงห

๓ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมปาชุมชนในตําบลสิงห

จางเหมาในการปรับปรุงสภาพ

สวยงาม และเปนสถานที่

ภูมิทัศนบริเวณพื้นที่สาธารณะให

ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด

สะอาดสวยงาม

เพื่อพัฒนาปาชุมชนในตําบลสิงห

สนับสนุนการบริหารจัดการปา

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน

ชุมชนในตําบลสิงหใหพัฒนา

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๔ โครงการตําบลสิงหรวมใจ

เพื่อพัฒนาตําบลสิงห ใหสะอาดสวยงามและ จัดกิจกรรมปลูกตนไม

ปลูกตนไมรักษาสิ่งแวดลอม
๕ โครงการจัดทําขอมูล ประชา

เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
เพื่อเผยแพรแหลงทองเที่ยวตางๆ

สัมพันธแหลงทองเที่ยวในตําบลสิงห ในตําบลสิงหใหประชาชนทั่วไป
รวม

ในตําบลสิงห
จัดทําขอมูลแหลงทองเที่ยวใน
ตําบลสิงหแกประชาชนทั่วไป
๕ โครงการ

สงเสริมใหประชาชนเขามา มีสวนรวม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กิจกรรมไมนอยกวา๓๐ คน ในการปลูกหญาแฝกอนุรักษทรัพยากร
ดินน้ํา และสิ่งแวดลอม
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของประชาชน พัฒนาตําบลสิงห ใหสะอาดสวยงาม

สํานักปลัด

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัด
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของประชาชน ปาชุมชนในตําบลสิงหเปน

สํานักปลัด

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน

เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศน

เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศน

จํานวนประชาชนรวม

แบบ ผ.01

ที่สําคัญ
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ความพึงพอใจของประชาชน พัฒนาตําบลสิงห ใหสะอาดสวยงามและ สํานักปลัด
๕,๐๐๐

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
๕,๐๐๐ ความพึงพอใจของประชาชน แหลงทองเที่ยวในตําบลสิงห
สํานักปลัด
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เปนที่รูจักของคนทั่วไป

๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐

หนา | ๙๓

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน, สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๓ อนุรักษวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดลอม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑

๒

โครงการปกปองสถาบันของชาติ

เพื่อประชาชนได แสดงออก
ถึงความ
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
จงรักภักดีตอสถาบันพระ

พระมหากษัตริยตางๆ และ

มหากษัตริย

การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ

โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและวัน

เพื่อประชาชนไดแสดงออก

จัดงานราชพิธี รัฐพิธีเนื่องใน

สําคัญของชาติ

ถึงความจงรักภักดีตอ

วันสําคัญของชาติและตาม

สถาบันพระมหากษัตริยและ

นโยบายของรัฐบาล

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ ประชาชนไดแสดงออกถึง

เพื่อประชาชนไดแสดงออก

จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนม

พระเจาอยูหัว, สมเด็จพระนางเจาฯ

ถึงความจงรักภักดีตอ

พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม

พระบรมราชินี

สถาบันพระมหากษัตริย

หรือวันที่ ๑๒ สิงหาคม

รวม

๓ โครงการ

สํานักปลัด

นอยกวารอยละ๖๐ พระมหากษัตริย
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ ประชาชนไดแสดงออกถึง
ของประชาชนไม ความจงรักภักดีตอสถาบัน
นอยกวารอยละ๖๐ พระมหากษัตริยและสถาบัน
ของขาติ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ของประชาชนไม ความจงรักภักดีตอสถาบัน

สถาบันของชาติ
๓

ผลคาดวา
จะไดรับ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ ประชาชนไดแสดงออกถึง
ของประชาชนไม ความจงรักภักดีตอสถาบัน
นอยกวารอยละ๖๐ พระมหากษัตริย

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

หนา | ๙๔

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน, สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๔ มุงพัฒนาองคกรใหเทคโนโลยี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
๑
๒
๓

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เปาหมาย
อบรมศึกษาดูงานของ

,สมาชิกสภา,พนักงาน อบต.สิงห

ผูนําชุมชน ตําบลสิงห

ผูนําชุมชน ๑ ครั้งตอไป

โครงการอบรม สงเสริมพัฒนา

เพื่อเสริมสรางบุคลากรของ

อบรมพนักงาน ๑ ครั้ง

ศักยภาพ พนักงาน อบต.สิงห

อบต.สิงห

ตอป

โครงการจางเหมาใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อ อบต.สิงห มีการทํางาน

จางเหมาบริการในสํานัก

และอื่นๆ

อยางมีประสิทธิภาพ

ปลัดและกองคลังกองชาง

งบประมาณและที่ผา นมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความรูของผูเขารับการอบรมเพิ่มขึ้น ผูนําชุมชนพัฒนาศักยภาพ
ไมนอยกวารอยละ๖๐ ขึ้นไป
๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

สํานักฯ ปลัด

อยางตอเนื่อง

๙๐,๐๐๐ ความรูของผูเขารับการอบรมเพิ่มขึ้น พนักงาน อบต.สิงห พัฒนา
ไมนอยกวารอยละ๖๐ ขึ้นไป

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักฯ ปลัด

ศักยภาพอยางตอเนื่อง

๑,๐๐๙,๐๐๐ ๑,๐๐๙,๐๐๐ ๑,๐๐๙,๐๐๐ ๑,๐๐๙,๐๐๐ ความพึงพอใจของประชาชนเมื่อเขา อบต.สิงห มีการทํางาน
รับบริการไมนอยกวารอยละ ๖๐ อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองชาง

๔

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

เพื่อประชาชนไดรับบริการ

จัดกิจกรรมใหบริการประ-

๕

โครงการอบรมใหความรูดานสิทธิ

ของอบต.สิงห อยางสะดวก
ชาชนเคลื่อนในทุกงาน
เพื่อจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ จัดอบรมกฎหมาย

และหนาที่ประชาชน กฎหมายที่ควรรู

หลักกฎหมายที่ใชในชีวิต

และการปกครองแบบประชาธิปไตย

ประจําวันรวมการเมืองและ

ทั้งดานการเมืองและการ

การปกครองอยางถูกตอง

ปกครองแบบประชาธิปไตย

จํานวน ๑ ครั้ง/ ป

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ความพึงพอใจของประชาชน

ประชาชนไดรับบริการ

รวมงานไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของอบต.สิงห อยางสะดวก
ความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนมีความเขาใจ
รวมงานไมนอยกวารอยละ ๖๐ กฎหมายในชีวิตประจําวัน

หนา | ๙๕

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่
๖

โครงการ
โครงการจัดประชุมประชาคม
หมูบาน /จัดทําแผนพัฒนาสี่ป

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อประชาชนจัดทําแผนพัฒนา จัดประชาคมหมูบาน
สี่ปถ ูกตองตามที่ระเบียบกําหนด ๖ หมูบาน ต.สิงห

งบประมาณและที่ผา นมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนมีสวนรวมการจัดทํา
รวมงานไมนอยกวารอยละ ๖๐ แผนชุมชนและแผนพัฒนา

แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด อบต.

อบต. สิงห
๗

การสํารวจประเมินความพึงพอใจ

เพื่อจัดทําการสํารวจประเมิน

จางหนวยงานภายนอก

ความพึงพอใจ ภายในตําบล

มาสํารวจ ๑ ครั้ง/ป

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผลสํารวจความพึงพอใจ

อบต.ไดรับทราบปญหาใน

ไมนอยกวากวารอยละ ๘๐

โดยการทําวิจัย

จํานวนผูเชาใชไมนอยกวา

ประชาชนไดรับทราบขอมูล

สํานักงาน
ปลัด

สิงห
๙

โครงการเชาพื้นที่บนอินเตอรเน็ต

เพื่อประชาชนไดรับทราบขอมูล เชาพื้นที่อินเตอรเน็ต

และจัดทําเว็ปไซคของ อบต. สิงห

ขาวสารของ อบต.สิงห

เวลา ๑ ป

รวม

๙ โครงการ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๖๐คนตอป

ขาวสารของ อบต.สิงห

๑,๓๗๔,๐๐๐ ๑,๓๗๔,๐๐๐ ๑,๓๗๔,๐๐๐ ๑,๓๗๔,๐๐๐

หนา | ๙๖

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.๐๒
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

หนา | ๙๗

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนงานการศึกษา
ที่
๑
๒

โครงการ

วัตถุประสงค

อุดหนุนกลุมโรงเรียนสิงห โครงการ เพื่อนักเรียนไดเสริมทักษะ

เปาหมาย
อุดหนุนกลุมโรงเรียน

แขงขันกีฬายุวชนศรีชยสิงห

การออกกําลังกาย

ในตําบลสิงห

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

เพื่อนักเรียนตามเปาหมาย

อุดหนุนอาหารกลางวัน

ทุกคนในพื้นที่ อบต.ไดรับ

ใหแกโรงเรียนทั้ง ๕ โรง

ประทานอาหาร

(ณ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒๕๖๑
๖๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๖๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

๒๕๖๔
-

ผลคาดวา
จะไดรับ
รอยละของนัก นักเรียนไดเสริมทักษะ

หนวยงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน
สํานักปลัด กลุมโรงเรียนสิงห

เรียนที่กิจกรรม การออกกําลังกาย
๑,๗๔๔,๐๐๐ ๑,๗๔๔,๐๐๐ ๑,๗๔๔,๐๐๐ ๑,๗๔๔,๐๐๐ นักเรียนไดรับ

นักเรียนตามเปาหมาย

สํานักปลัด

ประทานอาหาร ทุกคนในพื้นที่ อบต.

ร.ร.บานวังสิงห
ร.ร บานหนองปรือ

รอยละ ๑๐๐ ไดรับประทานอาหาร

ร.ร.วัดปากกิเลน
ร.ร.บานทาตาเสือ
ร.ร.บานพุปลู

๔

อุดหนุนไฟฟา

เพื่อ ศพด.มีกําลังไฟฟาเพียง

ขยายหมอแปลงเฉพาะ

๔

อุดหนุนโครงการยอยสลายขยะ

ตอการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนศึกษายอย

รายทีศ่ พด.บานวังสิงห
อุดหนุนโรงเรียนบาน

จากเศษวัสดุธรรมชาติ

สลายเศษวัสดุธรรมชาติ

วังสิงห

เปนปุย

๑๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

นักเรียนมีความ นักเรียนศึกษายอยสลาย

สํานักปลัด

รูเพิ่มขึ้น ไมนอย เศษวัสดุธรรมชาติเปนปุย
รอยละ ๗๐

หนา | ๙๘

ร.ร.บานวังสิงห

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.0๒
ที่
๕

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

อุดหนุนโครงการสงเสริมเพื่อการ

เพื่อสงเสริมการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนวัด

พัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน

นักเรียนใหมี

ปากกิเลน

๒๕๖๑

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๒๐,๐๐๐

ผลคาดวา
จะไดรับ

นักเรียนมีความ นักเรียนใหความรู

หนวยงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน
สํานักปลัด ร.ร.วัดปากกิเลน

รูเพิ่มขึ้น ไมนอย ความสามารถและ

ความรูความสามารถและ

รอยละ ๗๐ สามารถนําไปใชใน

สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

ชีวิตประจําวันได
รวม

๕ โครงการ

๑,๘๔๔,๐๐๐

๑,๙๒๔,๐๐๐

๑,๘๔๔,๐๐๐

๑,๗๘๔,๐๐๐

หนา | ๙๙

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนงานสาธารณสุข
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ความพึงพอใจ

ผลคาดวา
จะไดรับ
อสม.ไดบริการหรือให

จํานวน ๖ หมูๆละ

ของประชาชน

ความรูแกประชาชนใน

๑,๕๐๐ บาท

ไมนอยกวา

หมูบาน พื้นที่ตําบล

รอยละ ๖๐

สิงห

อุดหนุนโครงการสนับสนุนงาน

เพื่อ อสม.ไดบริการหรือให

อุดหนุนกลุม อสม.

สุขภาพอนามัยภาคประชาชน

ความรูแกประชาชนในหมู
บาน พื้นที่ตําบลสิงห

รวม

๑ โครงการ

๒๕๖๑
๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๙๐,๐๐๐

หนวยงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน
สํานักปลัด
กลุม อสม.
แตละหมูบาน

๙๐,๐๐๐

หนา | ๑๐๐

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

อุดหนุนโครงการดําเนินงานตาม

เพื่อประชาชนที่ไดรับการ

อุดหนุนเหลากาชาด

ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน

จํานวนประชาชน ประชาชนที่ไดรับ
ไดรับการชวย การบรรเทาสาธารณภัย

เหลากาชาด
สํานักปลัด

เหลือจาก

กาญจนบุรี

เหลากาชาด
รวม

๑ โครงการ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

หนา | ๑๐๑

กาญจนบุรี

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล, สงเสริมความเปนเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน, ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็ง
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปญญาใหแกประชาชน

ภูมิปญญาทอง

บรรเทาสาธารณภัย

ทั่วไป

ถิ่นที่ไดรับเผย

ทองถิ่นเผยแพรภูมิ

แพรแกนักทอง

ปญญาใหแกประชาชน

เที่ยว

ทั่วไป

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม

ผลคาดวา
จะไดรับ

เพื่อทองถิ่นเผยแพรภูมิ

๑ โครงการ

๒๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด

อุดหนุนโครงการการจัดงานเทิด

รวม

อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ประชาชนที่ไดรับการ

หนวยงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน
สํานักปลัด

จังหวัด
กาญจนบุรี

๒๕,๐๐๐

หนา | ๑๐๒

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน, สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๔ มุงพัฒนาองคกรใหเทคโนโลยี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
อุดหนุน ทองถิ่น อ.ไทรโยค

๒๕๖๑

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลคาดวา
จะไดรับ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนยขอมูล

เพื่อประชาชนไดรับขอมูล

จํานวนประ ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารการซื้อการจางของ อปท.

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางใน ในศูนยขอมูลขาวสาร

ชาชนที่ใช ขาวสารการจัดซื้อจัด

ในเขตอําเภอไทรโยค

เขตอําเภอไทรโยค

บริการศูนย จางในเขตอําเภอ

หนวยงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน
สํานักปลัด

ไทรโยค
รวม

๑ โครงการ

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

หนา | ๑๐๓

ศูนยขอมูลฯ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.๐๕
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

หนา | ๑๐๔

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.0๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ คุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑

โครงการสถานีสูบน้ํา

เพื่อเกษตรกรที่น้ําใชเพื่อ

แยกทอสงน้ําระหวาง

พรอมระบบสงน้ํา

การเกษตรอยางเพียงพอ

หมู ๒ และ หมู ๓

งบประมาณและที่ผา นมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๑,๐๐๐,๐๐๐

โครงการประปาผิว

เพื่อประชาชนมีน้ําประปา

ดินขนาดใหญ ม.๒

ใชอุปโภคบริโภค

กอสรางระบบประปาผิวดิน

รอยละของเกษตรกร เกษตรกรที่น้ําใช
เพิ่มขึ้น

๕,๐๐๐,๐๐๐

ขนาดใหญตามแบบสํานักบริหาร

ชลประทาน

สถ.

ไมนอยกวารอยละ ๑๐

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน

ปรับผิวจราจรAsphalic

จราจรและไหลทาง

สําหรับใชในการคมนาคมได

Concrete ก. ๘ ม.

ความปลอดภัยใน สําหรับใชในการคมนาคมได

สายทางเชื่อม ๓๒๓-

อยางสะดวก รวดเร็ว

ย.๘๕๐ ม. หนาเฉลี่ย

ถนนของประชาชน อยางสะดวก รวดเร็ว

บานหนองปลาไหล

๕ชม. ถนน คสล. ก ๘ ม.

ที่ใชสัญจร ไมนอย

ม.๓

ย. ๒๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.
๓ โครงการ

ผิดชอบหลัก

ประปาเพิ่มขึ้นจากเดิม ใชอุปโภคบริโภค

โครงการปรับปรุงผิว

รวม

หนวยงานรับ

อยางเพียงพอ

ประชาชนในหมู ๒มีน้ําประชาชนมีน้ําประปา

จัดการน้ํากรมทรัพยากรน้ํา
๓

๒๕๖๔

ผลคาดวา
จะไดรับ

สามารถเกษตรกรรม เพื่อการเกษตร

พรอมทั้งวางระบบทอสงน้ํา
๒

ตัวชี้วัด

๓,๙๖๗,๐๐๐

ความพึงพอใจใน ประชาชนในพื้นที่ไดมีถนน

กวารอยละ ๖๐
๘,๙๖๗,๐๐๐

๑๑,๐๐๐,๐๐๐
หนา | ๑๐๕

สถ.

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.0๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
แกไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ ๓ คุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๔

๕

โครงการกอสรางและ

เพื่อเกษตรกรสามารถทํา

ปรับปรุงฝายหวย

ปรับปรุงพื้นฝายหวยมะไฟ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๘๒๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔

ผลคาดวา
จะไดรับ

เกษตรกรมีความพึง

เกษตรกรสามารถทํา

เกษตรนอกฤดูกาลและมีราย

พอใจในการเกษตร

เกษตรนอกฤดูกาล

มะไฟ

ไดเสริม

นอกฤดูกาล

และมีรายไดเสริม

โครงการปรับปรุง

เพื่อประชาชนมีน้ําบริโภค

ปรับปรุงสระเก็บน้ําชัด

ประชาชนมีน้ํากินใช

ประชาชนมีน้ําบริโภค

สระเก็บน้ํา

อุปโภคอยางเพียงพอ

หนองแดง

อยางเพียงพออยาง

อุปโภคอยางเพียงพอ

๔,๖๑๖,๐๐๐

นอยละ ๘๐ ของ
จํานวนครัวเรือน
รวม

๕ โครงการ

๔,๔๐๘,๐๐๐

หนา | ๑๐๖

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก
สถ.

สถ.

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.๐๖
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไมใชงบประมาณ

หนา | ๑๐๗

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.0๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน, สงเสริมและพัฒนาการคาที่เปนสากล
ข.ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นศาสนาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม,ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๔ มุงพัฒนาองคกรใหเทคโนโลยี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑ โครงการรวมประชุมหมูบาน
ประจําเดือน

เพื่อประชาชนไดรบั รู

ประชุมรวมหมูบาน

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
-

-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
-

ขอมูลขาวสารทางราชการ

ผลคาดวา
จะไดรับ

ประชาชน

ประชาชนไดรับรู

ไดรับรูขอ

ขอมูลขาวสารทางราชการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

มูลขาวสาร
ทางราชการ
๒ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

เพื่อประชาชนไดรบั

รับชําระภาษีนอกสถานที่

-

-

-

-

บริการในเสียภาษี

รวม

๒ โครงการ

-

-

-

จํานวนผูมา

เพื่อประชาชนไดรับ

เสียภาษี

บริการในเสียภาษี

-

หนา | ๑๐๘

กองคลัง

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.0๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ มุงพัฒนาองคกรใหเทคโนโลยี

แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑

โครงการติดตามศูนยผสมเทียมโค

เพื่อเกษตรกรไดการติดตาม

สงเสริมอาชีพเกษตรกร

ผสมเทียมโค

ผูเ ลี้ยงโค

รวม

๑ โครงการ

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
-

ผลคาดวา
จะไดรับ

จํานวนผูใช

เกษตรกรไดรับสงเสริม

บริการ

เทคโนโลยี

-

หนา | ๑๐๙

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.๐๘
บัญชีครุภัณฑ

หนา | ๑๑๐

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบ ผ.08

บัญชีครุภณ
ั ฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๑

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

เพื่อบันทึกขอมูลบุคลากร
ทองถิ่น

คอมพิวเตอรสําหรับงาน

ตูเก็บเอกสารแบบ
๒ ประตู
ตามราคาทองตลาด
คอมพิวเตอรสําหรับงาน

๒

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อจัดเก็บเอกสารงานสาร
บรรณ

๓

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชบันทึกขอมูลทาง
ระบบการเงินและบัญชี

๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อจัดเก็บฏีกาและเอกสาร
การเงินและบัญชี

๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน

เพื่อในงานการเงินและบัญชี

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๙,๐๐๐ -

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

สํานักปลัด

-

ประมวล แบบที่ ๒
ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร

๑๐,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

สํานักปลัด

กองคลัง

-

สํานักงาน แบบที่ ๑
ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร

ตูเก็บเอกสารแบบ
๒ ประตู
ตามราคาทองตลาด
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองคลัง

๑๗,๐๐๐

-

-

-

กองคลัง

๑๒,๐๐๐

-

-

-

กองคลัง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารงานจัดเก็บ
รายได

ตูเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก
๔ ชั้น จํานวน ๒ ใบ
ตามราคาทองตลาด

หนา | ๑๑๑

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แบบ ผ.08
บัญชีครุภณ
ั ฑ
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลสิงห
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๒๕๖๑

๗

แผนการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อบันทึกภาพงานศพด.

๘

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

เพื่อในงานบํารุงซอมแซมถนน

๙

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชงานการพิมพเอกสาร

๑๐

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชงานการพิมพเอกสาร

๑๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชงานการพิมพเอกสาร

กลองถายภาพนิ่งแบบ
ดิจิตอล ความละเอียด
๑๔ ลานพิกเซล จํานวน
๒ เครื่อง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ
เครื่องตบดิน ขนาดแรงอัด
ไมนอยกวา ๕ ตัน
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา
ปละ ๒ เครื่อง
ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED สีแบบ Network
ปละ ๒ เครื่อง
ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED สีแบบ Network
ปละ ๑ เครื่อง
ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร
รวม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

๑๔,๐๐๐

สํานักปลัด
(ศพด.)

๒๑,๐๐๐ -

๖,๖๐๐

-

๖,๖๐๐

กองชาง

-

๖,๖๐๐

๖,๖๐๐

สํานักปลัด
กองคลัง

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

สํานักปลัด
กองคลัง

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

กองชาง

๖๒,๖๐๐

๖๒,๖๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๗๑,๖๐๐ ๖๒,๖๐๐
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สวนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น สี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาโดยจะตอง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของ แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น สี่ปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่อบต.ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา อบต.
ให บรรลุ เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิ ภาพประสิ ทธิผลสูงสุดในการแกไขป ญหาให กับประชาชนในการจั ดทํ า
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติ ดตามและประเมินแผนพัฒนาเป น
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกํ าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต อสภาท องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
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แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั น ที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิก ายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับ แตวัน ประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น)
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได มีก ารประเมิน ความพึ ง พอใจ ซึ่ง การประเมิ น ความพึง พอใจทํา ให ท ราบถึง ผลเชิ งคุ ณภาพในการ
ดําเนินงานของ อบต.ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
แบบที่ ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดประกาศใชแผนแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น .......................................................................
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ไมมีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ

สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๓.มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๑.มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
๒.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๓.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น
๔.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
๕.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ ยุทธศาสตรจังหวัด

๖.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๘.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและกลยุทธการพัฒนา
๙.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
๑๐.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนทองถิ่นสี่ป
๑๑.มีการทบทวนแผนทองถิ่นสี่ป
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ยุทธศาสตรที่...........การพัฒนาดาน...............................................
แผนงาน...............................................................
ลําดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ

จํานวนเงินที่ขอ
อนุมัติ

จํานวนเงินที่
ดําเนินการ
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แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
คํ าชี้ แจง : แบบที่ ๓-๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุป ระสงค เพื่ อ ติ ดตามผลการดําเนิน งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวแ ละมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป ละ ๒ ครั้ ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
สรุปการพัฒนาตําบลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ.........................
ตามยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีดังนี้
ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน
งบประมาณ
ที่อนุมัติ/บาท

รวม ๕ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
คํ าชี้ แจง : แบบที่ ๓-๒ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุป ระสงค เพื่ อ ติ ดตามผลการดําเนิน งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวแ ละมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป ละ ๒ ครั้ ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ อปท.
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป................................... งบประมาณตาม.........................................
ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการใน จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอย
แผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการตาม
ละ
สี่ป
ขอบัญญัติ
งบประมาณ
ประจําป

รวม
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต
๑. เกิ ดการพั ฒนาที่ ลา ชา เพราะการดํ า เนิน งานตา งๆ ขององค กรปกครองส ว นต อ งผ าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยาก
และบางเรื่องอาจทําไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึง ถึงสถานการณคลั ง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
๓) ควรเรงรัด ใหมี การดํา เนินโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ตั้งในขอ บัญ ญัติง บประมาณรายจ า ย
ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ อปท.
ประเด็นพิจารณา

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

คะแนน

คะแนนที่ได

๑๐
๒๕
๖๕

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย

(๕)

๓.๑ วิสัยทัศน

(๕)

๓.๒ พันธกิจ

(๑๐)

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร
๓.๔ เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
๓.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

(๕)
(๑๕)
(๑๕)
(๑๐)
๑๐๐

หนา | ๑๑๙

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑. ขอมูลสภาพ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๑๐
ทั่วไปของ อปท.
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
(๓)
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ี
สําคัญ
(๓)
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะ
(๒)
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
(๒)
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา(เพื่อดูการ
ดําเนินงานในแตละปที่ผานมามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอย
เพียงใด)
๒. การวิเคราะห ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจ
๒๕
สภาวการณและ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมี
ศักยภาพ
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญเพื่อชี้ใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองการ การวิเคราะห
๔
ขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
(๒)
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ
(๒)
ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
๕
□ การวิเคราะหขอมูลสังคม
(๓)
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม
เชน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
(๒)
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
๕
□ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดาน
(๒)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายใน
(๓)
และภายนอกของ อปท.
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ประเด็นพิจารณา

๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ วิสัยทัศน

๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๕
□ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ
(๓)
อปท.
(๒)
- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน
๖
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง
(๒)
□ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่
- มีการประมวลปญหาและความตองการของ
(๒)
ประชาชนในพื้นที่โดนชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรง
ของปญหาความรองการ
(๒)
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนา
๖๕
□ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.
(๓)
- จุดเนนและสิ่งที่ตองการเปนสอดคลองกับขอมูลที่
(๒)
นําเสนอ
- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
๑๐
□ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่
(๔)
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
(๔)
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนอง
ปญหา ศักยภาพของ อปท.
(๒)
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
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ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๓.๔ เปาประสงค □ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
๕
(๓)
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็น
(๒)
ยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ
ตองการที่จะบรรลุอะไรในชวง ๕ ป
๓.๕ ตัวชี้วัดและ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๑๕
คาเปาหมายของ □ ตัวชี้วัด
๙
แตละประเด็น
(๕)
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและ
ยุทธศาสตร
สะทอนผลลัพธตามเปาประสงค
(๔)
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๖
□ คาเปาหมาย
(๓)
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
(๓)
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําไดทั้ง
ในดานปริมาณ งบประมาณ เทคนิค
๓.๖ กลยุทธของ □ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
๑๒
แตละประเด็น
ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงค
ยุทธศาสตร
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับ
(๖)
ลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลอง
กันและมีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและ
(๖)
นําไปสูการบรรลุเปาประสงคและยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพื่อนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ
๓.๗ บัญชี
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
๑๓
รายการ/ชุด
๘
□ โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
(๓)
- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน
(๓)
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
(๒)
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
□ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
๕
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธ
(๓)
อยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการฯ ครบถวนทั้ง ๓ ป(ในภาพรวมของแผน)
(๒)
หมายเหตุ: ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่
เกี่ยวของ
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็ น การพิ จ ารณาและรายละเอีย ด
หลักเกณฑไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปได
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๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แบบ 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสิงหอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็นการประเมิน

มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒ นาท องถิ่น เพื่อ จัดทํา แผนพั ฒ นา
ทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับ สนุน การจั ดทํา แผนพั ฒ นา
ทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มี ก ารรวบรวมข อ มู ล และป ญ หาสํ า คั ญ ของท อ งถิ่ น มาจั ด ทํ า
ฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มี ก ารวิ เ คราะห ศั กยภาพของท อ งถิ่ น (SWOT) เพื่ อ ประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาทองถิ่น
10. มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
11. มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14.การวั
มีการกํ
าหนดยุทาธศาสตร
ดและการนํ
เสนอ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15.-โดยความถี
มีการกําหนดยุ
อดคล่ออบต.จั
งกับยุทดธศาสตร
ของจัจงสมบู
หวัดรณและประกาศใชอยางเปนทางการ
่ที่ใชทวธศาสตร
ัด : หลัที่สงจากที
ทําแผนเสร็
16.-เกณฑ
มีการอนุ
มตั ิแจละประกาศใช
แผนยุทธศาสตร
ฒนาาเนินการนั้น
การพิ
ารณา : พิจารณาจาก
มี/ไมกมารพั
ี การดํ
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม
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๔.๒ กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
๑. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน...............................
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ สํารวจความคิดเห็น..............คน
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

ประเด็น
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ
๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
๘) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม
๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน) (จํานวน)

๑.
๒.
๓.
๓. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ ๐ หรือใกล ๐ แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรของ อปท. ไมป ระสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึ งพอใจเทากับ ๕ แสดงวาผลการ
ดําเนิ นงานในยุ ทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคา คะแนนเทากับ ๑๐ หรือใกลเคียง
แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด
๔. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (๑) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหนวยที่วัด
เพิ่มแสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชน รายไดครัวเรือนที่มีไฟฟาใช เกณฑในการพิจารณาจะ
พิจารณาวา หลังดําเนินการตามแผนนั้นๆ แลวหนวยที่ทําการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มแสดงวา อปท.สามารถ
ดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด แตหากวาหนวยวัดเทาเดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานได
ตามแผน
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๓ ตารางแสดงจํานวนความถี่ และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
พอใจมาก
พอใจ
ไมพอใจ
รวม
ประเด็น
จํานวน
จํานวน
รอยละ
(คน)
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ /กิจกรรมตอสาธารณะ
๕) มีความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ /กิจกรรม
๖) การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
๗) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหา
๘) การแกไขปญหา และการคอบ
สนองความตองการของประชาชน
๙) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาก
การดําเนินโครงการ /กิจกรรม
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม
เกณฑการพิจ ารณา : หากสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกวา รอยละ ๕๐
แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด แตถาหากมีรอยละของ
ประชาชนที่พอใจปานกลางและพอใจมากนอยกวารอยละ ๕๐ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห
เรื่อง
แผนพัฒนาสี่ป
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสิงห
เรื่อง การใชแผนพัฒนาตําบลสีป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ทางองคการบริหารสวนตําบลสิงห ไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพื่อ
ใชแผนพัฒนาสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้ง การ
วางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ป โดยแผนพัฒนาสี่ป
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห ในการประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ทางองคการบริหารสวนตําบลสิงห จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสายยันต แสงเคลือบ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห
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