
 
ส่วนที่   1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
(๑)ด้านกายภาพ 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
ตำบลสิงห์มีประวัติทางชุมชนเป็นระยะเวลานานก่อนสมัยประวัติศาสตร์จากการขุดพบ                   

โครงกระดูกท่ีริมฝ่ังแม่น้ำแควน้อยปรากฎว่าอยู่ในช่วงของอารยธรรมบ้านเก่า และภายในอุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ เป็นท่ีต้ังโบราณสถานท่ีสำคัญ คืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ,000 ปี  โดยมีแห ล่งพื้ น ท่ีสำคัญทางประวั ติศาสตร์  และอารยธรรม ๒  แห่ ง                             
ได้แก่  อุทยานประวั ติศาสตร์ เมือ งสิงห์  และแหล่งโบราณเมือ งครุฑ  ใน ยุครัตน โกสินทร์ตอน ต้น                           
เมืองสิงห์ ยั งจารึกว่าให้ เป็น เมือ งหน้ าด่าน ในการป้องกันชายแดนไทยพม่ า ต่อมา ในรัชกาลท่ี  5                              
เมืองสิงห์ ได้ถูกยุบจากเมืองหน้าด่านเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอไทรโยค ตามการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็น
มณฑลในขณะนั้น ตำบลสิงห์นั้นมีพื้น ท่ีกว้างใหญ่ ติดชายแดนพม่าท่ีหมู่ ท่ี  2 บ้านบ้องต้ีและหมู่ ท่ี  3                        
บ้านศรีมงคล จึงแยกไปต้ังเป็นตำบลใหม่เป็นตำบลบ้องต้ีและตำบลศรีมงคล ทำให้ตำบลสิงห์มีขนาดเล็กลงและ
แบ่งเขต การปกครองใหม่ เป็น 6 หมู่บ้านอย่างในปัจจุบัน มาต้ังแต่เมื่อปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                               
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยให้มีการจัดต้ังสภาตำบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุ ดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖                           
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เฉล่ียไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

สภาตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบลสิงห์  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวัน ท่ีวันท่ี                            
๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เลือกต้ังครั้งแรกเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 25539 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์                        
ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ขนาดกลาง                            
ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๑ เมื่อวันท่ี  ๑๑ ธันวาคม                            
๒๕๕๑ และประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
 

 ๑.๑ ที่ต้ังและอาณาเขต   
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอไทรโยค                    

ห่างจากท่ีว่าการอำเภอไทรโยค ประมาณ ๒๒ กิ โลเมตร และห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ                           
๔๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ   ตำบลวังด้ง  อำเภอเมือง, ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้  ติดกับ   ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับ   ตำบลบ้านเก่า ตำบลวังด้ง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ   ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 



 
แผนที่ตำบลสิงห์โดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ    
     ตำบลสิงห์มีลักษณะภูมิประเทศของตำบลสิงห์ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มติด

แม่น้ำ ด้านทิศตะวันตกจดแม่น้ำแควน้อยและเป็นอาณาเขตของตำบลพื้นท่ีลาดเอียงเทจากทิศตะวันออกไป                         
ทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำแควน้อย ตำบลสิงห์อยู่ในเขตหวงห้ามทางทหาร ตามพรก. 2481 ท้ังตำบลต่อมาเมื่อปี                                           
พ.ศ. 2517 ทหารยกให้ สปก.นำมาออกเอกสารสิทธิ์ สปก.4 – 01 บางส่วน และบางส่วนมีเอกสารสิทธิ์เป็น                               
นส.3, นส.3 ก. ท่ีเหลือมีเพียงใบเสียภาษี ภบท.5 เพียงอย่างเดียว 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
     สภาพอากาศร้อนในฤดูแล้งท่ียาวนาน  ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม                     

ของแต่ละปี ฝนไม่ต้องตกตามฤดูกาล มีแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร เช่น ฝาย สระ 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
     ดินมีลักษณะร่วนสีดำในเขตราบลุ่มแม่น้ำร่วนสีแดงในเขตราบลุ่มเชิงเขามีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  

 
(๒)ด้านการเมืองการปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 
      จำนวน  ๖  หมู่ บ้ าน  คือพื้ น ท่ี เต็ม ท้ั งหมู่ บ้ าน  ไ ด้แก่  หมู่ ท่ี  ๑  บ้ านปากกิ เลน ,หมู่ ท่ี  ๒                      
บ้านวังสิงห์ หมู่ ท่ี ๓ บ้านหนองปลาไหล ,หมู่ ท่ี ๔ บ้านหนองปรือ ,หมู่ ท่ี ๕ บ้านพุไม้แดง และหมู่ ท่ี ๖                            
บ้านท่าตาเสือ ตำบลสิงห์  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี เนื้ อ ท่ี ท้ังหมด ๘๗  ตารางกิ โลเมตร                       
หรือประมาณ  ๕๔, ๓๗๕  ไร่ 

 ๒.๒ การเลือกต้ัง 
      แบ่งเขตการเลือกต้ัง เป็น  ๖ เขตการเลือกต้ัง มีจำนวน ผู้มี สิทธิเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น                         
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งล่าสุด จำนวน 4,134 คน  เมื่อวันท่ี  20 ธันวาคม ๒๕๖๓ (อบจ.) 

๒.๓ ประชากร   
     ๑) ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีหมู่บ้านจำนวน ๖ หมู่บ้าน  มีจำนวน ย้อนหลัง ๕ ปี ดังนี้  
ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลสิงห์ 
 

 

ที่มา  :  สำนักทะเบียนอำเภอไทรโยค  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕64 
 
 
 
 
 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ประชากรชาย(คน) 2,444 2,552 2,618 2,661 2,660 
ประชากรหญิง(คน) 2,415 2,527 2,568 2,603 2,605 
รวมประชากร(คน) 4,859 5,079 5,186 5,264 5,265 
ครัวเรือน (หลัง) 2,203 2,215 2,223 2,235 2,242 



 
      ๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 25 22 47 
อายุ  1  ปี 21 25 46 
อายุ  2  ปี 21 23 44 
อายุ  3  ปี 25 20 45 
อายุ  4  ปี 27 17 44 
อายุ  5  ปี 34 22 56 
อายุ  6  ปี 27 27 54 
อายุ  7  ปี 31 24 55 
อายุ  8  ปี 32 29 61 
อายุ  9  ปี 37 33 70 
อายุ  10  ปี 32 29 61 
อายุ  11  ปี 28 26 54 
อายุ  12  ปี 33 27 60 
อายุ  13  ปี 35 30 65 
อายุ  14  ปี 29 33 62 
อายุ  15  ปี 27 30 57 
อายุ  16  ปี 44 32 76 
อายุ  17  ปี 34 26 60 
อายุ  18  ปี 35 29 64 
อายุ  19  ปี 25 28 53 
อายุ  20  ปี 28 29 57 
อายุ  21  ปี 36 40 76 
อายุ  22  ปี 33 25 58 
อายุ  23  ปี 42 33 75 
อายุ  24  ปี 45 34 79 
อายุ  25  ปี 34 33 67 
อายุ  26  ปี 36 38 74 
อายุ  27  ปี 45 53 98 
อายุ  28  ปี 38 47 85 
อายุ  29  ปี 49 49 95 
อายุ  30  ปี 54 32 86 
อายุ  31  ปี 35 28 63 
อายุ  32  ปี 48 37 85 
อายุ  33  ปี 36 30 66 
 



 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

อายุ  34  ปี 34 33 67 
อายุ  35  ปี 27 42 69 
อายุ  36  ปี 37 42 79 
อายุ  37  ปี 35 34 69 
อายุ  38  ปี 55 32 87 
อายุ  39  ปี 48 52 100 
อายุ  40  ปี 34 32 66 
อายุ  41  ปี 45 38 83 
อายุ  42  ปี 48 36 84 
อายุ  43  ปี 61 34 95 
อายุ  44  ปี 42 43 85 
อายุ  45  ปี 43 47 90 
อายุ  46  ปี 36 48 84 
อายุ  47  ปี 51 44 95 
อายุ  48  ปี 44 43 87 
อายุ  49  ปี 35 46 81 
อายุ  50  ปี 45 53 98 
อายุ  51  ปี 47 42 89 
อายุ  52  ปี 41 54 95 
อายุ  53  ปี 43 52 95 
อายุ  54  ปี 33 57 90 
อายุ  55  ปี 52 36 88 
อายุ  56  ปี 60 45 105 
อายุ  57  ปี 29 44 73 
อายุ  58  ปี 31 32 63 
อายุ  59  ปี 48 40 88 
อายุ  60  ปี 26 26 52 
อายุ  61  ปี 32 36 68 
อายุ  62  ปี 29 28 57 
อายุ  63  ปี 28 28 56 
อายุ  64  ปี 22 30 52 
อายุ  65  ปี 23 24 47 
อายุ  66  ปี 36 27 63 
อายุ  67  ปี 16 20 36 
อายุ  68  ปี 23 22 45 
อายุ  69  ปี 10 21 31 
อายุ  70  ปี 16 29 45 



 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

อายุ  71  ปี 14 18 32 
อายุ  72  ปี 13 18 31 
อายุ  73  ปี 12 15 27 
อายุ  74  ปี 5 11 16 
อายุ  75  ปี 10 9 19 
อายุ  76  ปี 4 9 13 
อายุ  77  ปี 11 7 18 
อายุ  78  ปี 5 12 17 
อายุ  79  ปี 9 11 20 
อายุ  80  ปี 5 5 10 
อายุ  81  ปี 6 2 8 
อายุ  82  ปี 6 11 17 
อายุ  83  ปี 6 11 17 
อายุ  84  ปี 9 5 14 
อายุ  85  ปี 5 6 11 
อายุ  86  ปี 5 5 10 
อายุ  87  ปี 4 6 10 
อายุ  88  ปี 3 4 7 
อายุ  89  ปี 3 6 9 
อายุ  90  ปี 1 4 5 
อายุ  91  ปี 1 2 3 
อายุ  92  ปี 0 1 1 
อายุ  93  ปี 0 0 0 
อายุ  94  ปี 1 1 2 
อายุ  95  ปี 0 0 0 
อายุ  96  ปี 0 0 0 
อายุ  97  ปี 1 0 1 
อายุ  98  ปี 0 0 0 
อายุ  99  ปี 0 0 0 
อายุ  100  ปี 0 0 0 
อายุมากกว่า  100  ปี 0 1 1 

รวม 2,660 2,605 5,265 
 
 
 
 
 



 
(๔)สภาพสังคม 
 ๑.การศึกษา 

๑ โรงเรียนประถมศึกษา มี 3 แห่ง  คือ 
- โรงเรียนวัดปากกิเลน 
- โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
- โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 

๒ โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ๑ แห่ง 
- โรงเรียนบ้านวังสิงห ์  

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 
 

 
โรงเรียน 

จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นระดับชั้น (คน) 
อนุบาล 

๑ 
อนุบาล 

๒ 
อนุบาล 

3 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม 

โรงเรียนบ้านวังสิงห์  - 22 33 34 22 35 39 32 30 ๔๖ ๓๕ ๒๙ 357 

โรงเรียนวัดปากกิเลน - 11 10 13 12 12 6 15 12 - - - ๙๑ 

โรงเรียนบ้านหนองปรือ - 8 2 5 7 6 8 11 5 - - - ๕๒ 

โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ - 2 5 3 6 3 2 3 4 - - - ๒๘ 

รวม - 43 50 55 47 56 55 61 51 ๔๖ ๓๕ ๒๙ 528 
 

ที่มา  :  ข้อมูลจากโรงเรียนในตำบลสิงห์ ณ  เดือนมิถุนายน ๒๕6๔ 
 เมื่อนักเรียนจบจากในระดับประถมศึกษา จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนไทรโยคมณี

กาญจน์วิทยาคม,โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) และมีบางส่วนเข้าศึกษาต่อ
ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง 
  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน ต้ังอยู่ท่ี ๑ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์     ต้ังอยู่ท่ี ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ตารางแสดงจำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
 

ชื่อศูนย์ จำนวนเด็กอายุ  2 – 5 ปี 
ชาย หญิง รวม 

ศพด.บ้านปากกิเลน 20 21 ๔๐ 
ศพด.บ้านวังสิงห์ 25 26 ๕๑ 

รวม 45 47 ๙๑ 
  

ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ  เดือนมิถุนายน  ๒๕6๔ 

 
 
 
 
 



 ๒.สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากิเลน มีเจ้าหน้าท่ี  5  คน ต้ังอยู่ ท่ีหมู่ ๑ บ้านปากกิเลน                           

ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี    
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 56 คน 
-  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิงห์  ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณพ.ศ.2564                             

เป็นเงิน  235,350 บาท  ถึงปัจจุบัน 
 ๓.อาชญากรรม 

๓.๑ สถานีตำรวจ (ป้อมประจำหมู่บ้าน)  ๒  แห่ง ดังนี้ 
- จุดสกัดเมืองสิงห์ หมู ่๑ บ้านปากกิเลน 
- ป้อมปากกิเลน หมู ่๕ พุไม้แดง 

3.2 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน          1  แห่ง 
- สมาชิกเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 กลุ่ม   จำนวน 43 คน 
- รถบรรทุกน้ำดับเพลิง    จำนวน  1  คัน 
- รถพยาบาลฉุกเฉิน    จำนวน  1 คัน 

อุปกรณ์ช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ  
- ชุดดับเพลิงกลางแจ้ง    จำนวน   5 ชุด 
- สายดับเพลิง      จำนวน   6 เส้น 
- หัวฉีดดับเพลิง     จำนวน   2 ตัว 
- -ข้อแยก ขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน  1 ตัว 
- กรวยจราจร     จำนวน   21 อัน 
- ไฟสัญญาณจราจร    จำนวน  1 ชุด 
- เส้ือชูชีพ     จำนวน  15 ตัว 
- อุปกรณ์เตือนภัย (ไซเลนมือหมุน)  จำนวน   1 ตัว 

 4.การสังคมสงเคราะห์ 
 

ลำดับ รายการ จำนวนรับเบี้ยยังชีพ 
(คน) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 840   
 อายุ ๖๐-๖๙ ปี 493 3,549,600  
 อายุ ๗๐-๗๙ ปี 225 1,890,000  
 อายุ ๘๐-๘๙ ปี 99 950,400  
 อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป 23 156,000  
๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ    
 ผู้พิการอายุต่ำกว่า๑๘ ปี 13 156,000  
 ผู้พิการอายุต้ังแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป 153 1,468,800  
๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18 108,000  

ข้อมูล :  ณ  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 



 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิงห์ 
 ตามนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองรู้จักวางแผนบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน โดยสมาชิกชุมชนช่วยกัน
เอง รวมท้ังให้รู้จักประหยัด มีวัฒนธรรมในการออมเงิน เพื่อตอบสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นในตำบลสิงห์ เริ่มดำเนินการต้ังแต่                              
ปี 2555 โดยมีเป้าหมายระดมทุนเข้ากองทุนรายละ 1 บาท ต่อ วัน เพื่อช่วยสมาชิกด้านสวัสดิการต่างๆ                   
แก่สมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง ตามหลักเกณฑ์ท่ีสมาชิกให้ความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการดำเนินการกองทุน 
 ในปัจจุบัน ณ มิถุนายน พ.ศ.256๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิงห์ มี สมาชิก 679 คน                          
และมีทุนในกองทุน จำนวน 1,452,331.61 บาท 
 

(๕) ระบบบริการพื้นฐาน 
       ๑.การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 

     ๑.๑ ทางรถยนต์  มีถนนติดต่อกับจังหวัด อำเภอ จำนวน ๒ เส้นทาง คือ  
 -  ทางหลวงแผ่นดินลาดยางสาย ๓๒๓  (กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ)    

          - ถนนลาดยางเช่ือมระหว่างหมู่บ้านและตำบล สายลุ่มสุ่ม - บ้านเก่า ระยะทาง ๑7 กิโลเมตร 
          - ถนนลาดยางเช่ือมระหว่างหมู่บ้านและตำบล สายวังสิงห์ – ยางโทนระยะทาง 7 กิโลเมตร     

        -  ถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ เป็นถนนลูกรังเกรด บด อัดแน่น มีถนนคอนกรีตและลาดยางในเขต
ชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นท่ีการเกษตร เป็น ถนนลูกรัง ถนนดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก. ข้อมูลถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 

ลำดับ
ที่ 

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 

ประเภทผวิจราจร 
ลาดยาง คสล. 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
( ม. ) 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
       ( ม. ) 

หมู่ที่ 1 บ้านปากกิเลน 
1. กจ.ถ100-10 ปากกิเลน ซ.4 (ในโรงเรียน) 320 4   
2. กจ.ถ100-11 ปากกิเลน ซ.6 (บ้านนายบุญสม)   632 4 
3. กจ.ถ100-12 อบต.สิงห์ ซ.1 (วังสิงห์รสีอร์ท) 900 5   
4. กจ.ถ100-13 ท่ามะกรูด ซ.2 (ซ.ใสสุข)   400 4 
5. กจ.ถ100-15 ท่ามะกรูด ซ.4 (สระ สปก)   545 5 
6. กจ.ถ100-17 อบต.สิงห์ (บ้านหาดแหลม) 1000 5   
7. กจ.ถ100-13 ปากกิเลน (สถานีรถไฟ) 2050 6   
8. กจ.ถ100-13 ท่ามะกรูด 1000 6 200 6 
9. กจ.ถ100-39 แยกเข้าสถานีท่ากิเลน 750 7   
10  บ้านหาดแหลม ซ.2 ( สมจิตร  สุ่มเมา ) 580 6   

หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห ์
11 กจ.ถ100-16 วังสิงห์ ซ.2 (ห้องสมุด หน้าวัดวังสิงห์)   1050 6 
12 กจ.ถ100-20 เนินกรวด 3400 6   
13 กจ.ถ100-38 แยกทางหลวง 323-หนองปลาไหล 7400 6   

หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล 
14 กจ.ถ100-21 ท่าตรง 800 6   
15 กจ.ถ100-25 หนองปลาไหล ซ.1 (นายสายชล)   600 6 
16  ท่าตรง ซ.1 (นายหนุน )   120 4 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ 
17 กจ.ถ100-01 บ้านหนองปรือ 2100 6   
18 กจ.ถ100-02 บ้านเมืองสิงห์ (หลังปราสาทเมืองสิงห์) 600 6 1950 6 
19 กจ.ถ100-22 ช่องไอ้โอ   130 5 
20 กจ.ถ100-29 เมืองสิงห์  ซ.1  ( หนองหอย )   400 4 
21 กจ.ถ100-30 เมืองสิงห์ ซ.3 (แม่กระบาน)   473 4 
22  เมืองสิงห์ ซ.2 (มณี  สร้อยดอกจิก)   190 4 

หมู่ที่ 5 บ้านพไุม้แดง 
23 กจ.ถ100-03 พุไม้แดง 730 6 1890 6 
24 กจ.ถ100-32 พุไม้แดง ซ.1   140 6 

หมู่ที่ 6 บ้านทา่ตาเสอื 
25 กจ.ถ100-04 บ้านท่าตาเสือ (วัดท่าตาเสือ) 1200 6 1540 6 
26 กจ.ถ100-05 เมืองครุฑ 1660 6 90 6 
27 กจ.ถ100-35 ห้วยมะไฟ ซ.1 (ผญ.หงวน)   210 6 
28 กจ.ถ100-36 ท่าตาเสือ (รางกระโดน)   618 6 

ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 



 
ข. ข้อมูลถนนลูกรังและหินคลุกในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 

ลำดับ
ที่ 

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 

ประเภทผวิจราจร 
ลูกรัง หินคลุก 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
( ม. ) 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
       ( ม. ) 

หมู่ที่ 1 บ้านปากกิเลน 
1 กจ.ถ100-07 ปากกิเลน ซ.2 (สถานีรถไฟ ซ.2 นายสมพิศ) 100 5 500 5 
2 กจ.ถ.100-08 ปากกิเลน ซ.1 (สถานีรถไฟ ซ.1 จ่าเผ่า)   500 5 
3 กจ.ถ.100-09 ปากกิเลน ซ.3 (บ้านฟิมล์) 230 3   
4 กจ.ถ.100-11 ปากกิเลน ซ.6 (บ้านนายบุญสม) 568 4   
5 กจ.ถ.100-17 อบต.สิงห์ (บ้านหาดแหลม) 1300 5   
6  เรียบทางรถไฟ ซ.4 (นายเพียว) 500 4   
7  เรียบทางรถไฟ ซ.1 (นางน้อย) 400 4   

หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห ์
8 กจ.ถ.100-15 วังสิงห์ ซ.1 (รางกระชาย) 1130 4   
9 กจ.ถ.100-23 วังสิงห์ ซ.3 (นายบุญมา) 800 4   

10 กจ.ถ.100-24 วังสิงห์ ซ.5 (ชัฎหนองแดง นายสมพร)   290 5 
11  หน้า ศพด.วังสิงห์   80 4 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล 
12 กจ.ถ.100-21 ท่าตรง 450 6 290 6 
13 กจ.ถ.100-25 หนองปลาไหล ซ..1 (นายสายชล)   700 6 
14 กจ.ถ.100-26 หนองปลาไหล ซ.2 (บ้านนายนิวัฒน์) 1000 4   
15 กจ.ถ.100-27 หนองปลาไหล ซ.4 (นายท๊ง) 600 4   
16 กจ.ถ.100-28 หนองปลาไหล ซ.6 (บ้านแสวง)   142 4 
17  ท่าตรง ซ.1 (นายหนุน)   280 4 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ 
18 กจ.ถ.100-22 ช่องไอโอ ้ 3870 5 584 5 
19 กจ.ถ.100-29 เมืองสิงห์ ซ.3 (แม่กระบาน) 427 4   
20 กจ.ถ.100-31 หนองปรือ ซ.2 (รอบศาลาประชาคม) 700 4   
21  สามแยกไร่ ผช.สมบัติ สมบูรณ์ผล 4 1950   
22  เมืองสิงห์ ซ.2 (มณี สร้อยดอกจิก)   260 4 

หมู่ที่ 5 บ้านพไุม้แดง 
23 กจ.ถ.100-03 พุไม้แดง 580 6   
24 กจ.ถ.100-32 พุไม้แดง ซ.1 110 4   
25 กจ.ถ.100-33 หนองยิงเสือ 655 5   
26 กจ.ถ.100-34 พุไม้แดงซ.2 2250 4   
27  กจ.052011 741 4   
28  กจ.052012 389 4   
29  กจ.052013 775 4   
30  กจ.052014 202 4   
31  กจ.052015 1310 4   
32  กจ.052016 251 4   



ลำดับ
ที่ 

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 

ประเภทผวิจราจร 
ลูกรัง หินคลุก 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
( ม. ) 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
       ( ม. ) 

หมู่ที่ 5 บ้านพไุม้แดง 
33  กจ.052017 529 4   
34  กจ.052018 625 4   
35  กจ.052019 1064 4   
36  กจ.052020 319 4   
37  กจ.052021 715 4   
38  กจ.052022 286 4   

หมู่ที่ 6 บ้านทา่ตาเสอื 
39 กจ.ถ.100-05 เมืองครุฑ 5500 6   
40 กจ.ถ.100-06 บ้านห้วยมะไฟ (ห้วยมะไฟ) 2500 6   
41 กจ.ถ.100-35 ห้วยมะไฟ ซ.1 (ผญ.หงวน)   440 6 
42 กจ.ถ.100-36 ท่าตาเสือ(รางกระโดน)   435 6 
43 กจ.ถ.100-37 ห้วยมะไฟ ซ.3 (ผ่านสวนยาง) 500 5 300 5 
44  เมืองครุฑ ซ.2 (เรียบทางรถไฟ) 800 6   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 



     ๑.๒ ทางรถไฟ มีรถไฟสายธนบุรี – น้ำตก(สายสันติภาพ) ผ่านตำบลสิงห์ จำนวน ๓ สถานี                                
คือ สถานีท่าตาเสือ, สถานีบ้านท่ากิเลน, สถานีบ้านวังสิงห์ ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเป็นอย่างดี  การเดินทาง
ประชาชนจะเดินทางเข้ามาเมือง และอำเภอโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๒๓ กาญจนบุรี -  ทองผาภูมิ,                             
สายกาญจนบุรี - บ้านเก่า โดยรถยนต์ส่วนตัวมีรถประจำทางบริการแต่ประชาชนไม่นิยมใช้บริการประชาชน
บางส่วน และนักท่องเท่ียว นิยมใช้บริการของการทางรถไฟซึ่งนับว่าสะดวกมากในการเดินทางนอกเหนือจาก
การเดินทางโดยรถยนต์ แต่จำกัดด้วยเท่ียวการเดินรถของการทางรถไฟแห่งประเทศไทย เส้นทางลูกรังใน
หมู่บ้านท่ีตัดผ่านพื้นท่ีทำการเกษตรจะชำรุดเสียหายในฤดูฝน  ในช่วงฝนตกหนักเกิดอุทกภัยทำให้ถนนพัง
เสียหาย ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้เกือบทุกปี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิ งห์ ต้องเสีย
งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมากในแต่ละปีและทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์มีงบประมาณไม่
เพียงพอและภารกิจหน้าท่ีเป็นจำนวนมาก ท่ีจะมาดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยางได้ 
 ๒.การไฟฟ้า 
 ตำบลสิงห์ ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าครบ 100 % แต่ประสบปัญหาหระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงฤดูฝน 
 ๓.การประปา 
 มีระบบน้ำประปาทุกหมู่บ้านท่ีใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อย และบ่อบาดาล มีระบบกรองน้ำ                     
และผ่านการตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้ว ระบบประปาในความดูแลของ อบต.สิงห์ ๕ หมู่บ้าน คือ หมูท่ี่ ๒ – ๖  

ระบบประปาตำบลสิงห์ ใช้การบริหารบริหารจัดการระบบประปา โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ                       
เพื่อให้การดำเนินการดูแล, บำรุงรักษา, ซ่อมแซม ระบบประปาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะหากระบบ
ประปาอยู่ในบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบของทาง
ราชการท่ีมีอยู่ จึงไม่สามารถบำรุงรักษา และดูแลให้ประชาชนได้อย่างทันถ่วงที 
 ๔.โทรศัพท์ 

- ตำบลสิ งห์  มี สัญ ญ าณ เครื อข่ ายโทรศัพ ท์ เค ล่ื อน ท่ี (มื อถื อ ) ครอบคลุมครบ ทุกหมู่ บ้ าน                                
แ ล ะ ค ร บ ทุ ก เค รื อ ข่ า ย  (AIS / DTAC / TRUE / TOT / 3BB) แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร เน็ ต ป ร ะ ช า รั ฐ                                           
(มีจุดปล่อยสัญญาณ wifi ภายในหมู่บ้าน ๑ จุด) ท้ัง ๖ หมู่บ้าน 
 ๕.ระบบโลจิสติกส์ 

- ท่ีทำการไปรษณีย์ย่อย   ๑ แห่ง   อยู่ท่ี หมู่ ๑ บ้านปากกิเลน 
 

(๖) ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.ด้านการเกษตร 

ชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน 
มันสำปะหลัง 12,475 578 
อ้อยโรงงาน 1,277 63 
ยางพารา 665 39 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 477 16 
ข้าว 172 10 
รวม 15,066 706 

 

ท่ีมาข้อมูล : การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๓  จากกรมส่งเสริมการเกษตร  
 
 
 



 2.การปศุสัตว์ 
      ในตำบลสิงห์ มีเกษตรกร ผู้เล้ียงสัตว์ จำนวน  ๑๑๖ ราย 

ชนิดสัตว์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ รวม 
โคเนื้อ (ตัว) 78 15 70 25 125 250 563 
หมู (ตัว) 8 0 16 0 38 0 62 
ไก่ (ตัว) 16,928 515 339 563 1,973 825 21,143 
 

ท่ีมาข้อมูล : ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค 
 

 3.การบริการ 
 

รายการ จำนวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

1)การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 3  
2)การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์/รับคำร้องท่ัวไป 10  
3)การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี -  
4)การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เช่น ภัยแล้ง/อุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย ฯลฯ) 

24  

5)การให้บริการงานพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 
(เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/งานเด็กแรกเกิด ฯลฯ) 

107  

6)การให้บริการงานจัดเก็บรายได้และการชำระภาษี 
(เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน/ภาษีบำรุงท้องท่ี/ภาษีป้าย ฯลฯ) 

432  

7)การให้บริการงานด้านโยธา 
(เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอน ฯลฯ) 

17  

8)การให้บริการงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(เช่น การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.ในสังกัด ฯลฯ) 

45  

ข้อมูล : ณ  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

 4.การท่องเที่ยว 
สถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญในพื้นท่ี 

๑.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 
๒.แหล่งโบราณเมืองครุฑ 
๓.ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

    ประชากรในเขตตำบลสิงห์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พอจำแนกอาชีพของราษฎรได้ดังนี้ 
- เกษตรกรรม ทำไร่ มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ทำนา ข้าวโพด ยางพารา สวนผลไม้ และปลูกพืชผัก
สวนครัว ร้อยละ ๘๐ 

- สัตว์เล้ียงร้อยละ ๗   (โค /หม ู/ ไก่/แพะ) 
- รับจ้างท่ัวไปร้อยละ ๗   (สถานบริการ / ก่อสร้าง / รับจ้างท่ัวไป) 
- ค้าขายร้อยละ ๓ 
- อื่น ๆ (รับราชการ/อาชีพส่วนตัว)   ร้อยละ   ๓ 
- ท่ีพักท่ีเปิดบริการ   ๒ แห่ง  ดังนี้ 

๑. ทายัน รีสอร์ท     
๒. บ้านผาน้ำ รีสอร์ท 
 

-  ปั้มน้ำมัน       ๑ แห่ง   
-  ลานมันสำปะหลัง       ๗ แห่ง    
-  ร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ต      ๕ แห่ง 
-  เหมืองแร่โดโลไมค์   1 แห่ง    
-  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ๑ แห่ง 
-  ฟาร์มไก่     1 แห่ง   
 - ร้านค้าขายของขนาดเล็กมีอยู่โดยท่ัวไปในตำบล (อาหารและของชำ) 

 

(๗) ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 ๑.การนับถือศาสนา 

วัด  ๗ แห่ง     
- วัดปากกิเลน    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๑ บ้านปากกิเลน 
- วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๒ บ้านวังสิงห์ 
- วัดถ้ำเสือดาว     ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 2 บ้านวังสิงห์ 
- วัดหนองปรือ     ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๔ บ้านหนองปรือ 
- วัดพุปลู    ต้ังอยูท่ี หมู่ ๕ บ้านพุไม้แดง 
- วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน  ต้ังอยู่ท่ี หมู ่๕ บ้านพุไม้แดง 
- วัดท่าตาเสือ    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๖ บ้านท่าตาเสือ 

สำนักสงฆ์  3 แห่ง  
-   ท่ีพักสงฆ์สันติกาญจน์เจริญธรรม   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๕ บ้านพุไม้แดง 
-   ท่ีพักสงฆ์ถ้ำมะซาง    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 4 บ้านหนองปรือ 
-   ท่ีพักสงฆ์ไม่มีช่ือ    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 5 บ้านพุไม้แดง  

(ยังไม่มีการตั้งช่ืออย่างเป็นทางการ)  
สถานปฏิบัติธรรม  ๑ แห่ง 

-   สถานปฏิบัติอยู่เย็นเป็นสุข   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๑ บ้านปากกิเลน  
ประชาชนท่ัวไปมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวันสำคัญทาง

ศาสนาประชาชนจะเข้าวัดทำบุญกันมากในแต่ละวัด 



 
 ๒.ประเพณี และงานประจำป ี
      ในตำบลสิงห์ มีการจัดงานประจำปี ท่ีจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ดังนี้ 
  -งานประเพณีลอยกระทง 
  -งานประเพณณีสงกรานต์ 
 ๓.ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
      ประชาชนในเขตตำบลสิงห์ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ รำกรองยาว ฯลฯ 
 ๔.OTOP สินค้าพื้นบ้านและของที่ระลึก 
      ส้ินค้าพื้นบ้านและของท่ีระลึกในตำบลสิงห์  
  -น้ำพริกแพง หมู่ ๒ บ้านวังสิงห์ 
 

(๘) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑.น้ำ 
 ๑.๑ แม่น้ำแควน้อยไหลผ่านตลอดแนวเขตของตำบล ด้านทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๒๕ กม. 

๑.๒ ลำห้วยสองพี่น้องจะไหลจากท่ีราบเชิงเขา บริเวณเขาสามช้ันพื้นท่ีประมาณ ๕,000 ไร่                         
มีห้วยเล็กๆ 2 ลำห้วย ไหลมาบรรจบกันบริเวณคุ้มบ้านเนินกรวด ไหลผ่านท่อลอดถนนสายกาญจนบุรี –                 
ทองผาภูมิ บริเวณทางเข้าวัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน รวมเป็นลำห้วยเดียวท่ีรางกระชายลงตามลำห้วย
ผ่านสะพานข้ามลำห้วยบนเส้นทางสายลุ่มสุ่ม - บ้านเก่า ลงสู่แม่น้ำแควน้อยทางทิศตะวันตก โดยมีฝายกั้นน้ำ
เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรในฤดูแล้ง ช่วงต้นลำห้วย ๑ ฝาย ทางด้านล่างของลำห้วยยังไม่มีฝายกั้นน้ำ 

๑.๓ ลำห้วยมะไฟ มีต้นกำเนิดจากเขาเมืองครุฑ ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยท่ีหมู่ ท่ี ๖ บ้านท่าตาเสือ                     
มีฝายกั้นน้ำ ๑ ฝาย อยู่ท่ีปลายลำห้วยสำหรับราษฎรได้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมแต่ใช้ได้เฉพาะปลายลำห้วย
เท่านั้นยังไม่เพียงพอ จึงต้องทำการก่อสร้างฝายอีก  ๑ ฝายบริเวณกลางลำห้วยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรได้ตลอดท้ังปี 

๑.๔ สระเก็บน้ำประจำหมู่บ้านเป็นสระเก็บน้ำสาธารณะมี  ๑๔  แห่ง  ดังนี้ 
หมู่   ๑ จำนวน ๓ แห่ง 
หมู่   ๒ จำนวน ๑ แห่ง 
 หมู่   ๓ จำนวน ๑ แห่ง 
 หมู่   ๔ จำนวน ๒ แห่ง 

  หมู่   ๕ จำนวน ๗ แห่ง 
  เก็บน้ำได้เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นมีท ี
  หมู่  ๑ จำนวน  ๑  แห่ง  ท่ีบ้านท่ามะกรูด 
  หมู่  ๒ จำนวน  ๑  แห่ง  ท่ีบ้านชัดหนองแดง 
  หมู่  ๓ จำนวน  ๑  แห่ง  ท่ีบ้านหนองปลาไหล  
  หมู่  ๕ จำนวน  ๒  แห่ง  สระเก็บน้ำชลประทาน ท่ีสปก. , สระเก็บน้ำพุไม้แดง  
 ๒.ป่าไม้ 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของตำบลสิงห์ เป็นท่ีราบเชิงเขาลาดเอียงลงสู่แม่น้ำ  เกษตรกรใช้พื้นท่ีในการทำไร่                  
ได้แก่ ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย และพืชไร่อื่นๆ ภูเขาป่าเบญจพรรณปกคลุมโดยท่ัวไป ในแถบท่ีราบเชิงเขา
เกือบทุกหมู่บ้านในเขตตำบล มีการจัดต้ังโครงการป่าชุมชนขึ้นที่หมู่ท่ี ๒,๔,๕ พื้นท่ีโดยรวมประมาณ ๑,๗๐๐ ไร่ 
 
 



 
 3.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอบต.สิงห์ 

แร่ธาตุ ในพื้นท่ีตำบลมีแร่ธาตุท่ีสำคัญได้แก่ ฟอสเฟส,ดีบุก,วูลแฟรม,แคลไซด์ และในปัจจุบันเริ่มมี
ผู้ประกอบการเข้ามาขอประทานบัตร ทำเหมืองแร่โดโลไมค์ และมีผู้ประกอบการผ่านการขอประทานบัตรมี
การดำเนินการ ขุด เจาะ บดแต่ง แร่โดโลไมค์ แล้ว จำนวน 1 ราย 

 

(9). ศักยภาพในตำบล 
   ศักยภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 

จำนวนบุคคลากร  จำนวน     43    คน 
-  สำนักปลัด อบต.  จำนวน   11  คน 
 -  กองคลัง   จำนวน   4  คน 
 -  กองช่าง             จำนวน   1  คน  
 -  ลูกจ้างประจำ     

-  ลูกจ้างประจำ อบต.  จำนวน    ๓  คน 
-  ลูกจ้างประจำถ่ายโอน จำนวน   1  คน 

 -  พนักงานตามภารกิจ  จำนวน   17  คน 
 -  ตำแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน   6  คน 

(10) คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
    10.1 คณะผู้บริหาร  จำนวน  ๔  คน  ประกอบไปด้วย 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์    ๑  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ๒  คน  ซึ่งมาจากการแต่งต้ังจากนายกฯ 
๓. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ๑  คน  ซึ่งมาจากการแต่งต้ังจากนายกฯ 

                  ขอ้มูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
    1. นายสายยันต์ แสงเคลือบ ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
    2.นายวินัย เกิดละมูล ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
    3.นายเอกรัตน์ แซ่ล้ี  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
    4.นางสาวเสาวนิจ ประทีป  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    10.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์   ปัจจุบันมีจำนวน  ๑0 คน  ลาออก  2  คน ดังนี้ 
รายชื่อสมาชิกสภา 
๑. นายศักดิ์ชาย  เสงี่ยมไพศาล ประธานสภา     ( สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒) 
๒. นายประเสริฐ  กองเงิน รองประธานสภา ( สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3) 
๓. นายปรีชา เหลืองประมวล สมาชิก อบต.หมู่ ๑ 
๔. นายศุภชัย พุ่มปรีชา สมาชิก อบต.หมู่ ๑ 
๕. นายวีระชาติ ค้ิวเจริญพร สมาชิก อบต.หมู่ ๒ 
๖. นายสายชล ศรีสำลี  สมาชิก อบต.หมู่ ๓  (ลาออก) 
7. นายไพรัช สิงหรา  สมาชิก อบต.หมู่ 4 
8.. นางทำนอง ศรีราจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ ๔ 
9. นายชลอ ครุฑวงษ ์ สมาชิก อบต.หมู่ ๕ 
10. นายไพศาล  ปิ่นวน  สมาชิก อบต.หมู่ ๕ 
11. นายสายัน เกตุแก้ว  สมาชิก อบต.หมู่ ๖ 
12.นางสุกัญญา  ศรีนิล  สมาชิก อบต.หมู่ ๖  (ลาออก) 
 

โดยมี   จ.อ.อัมพร   ทองเหลือ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  เป็นเลขานุการสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีความมั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว ่า “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพ ื ่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ                   
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ

สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทาง และเป้าหมายท่ีกําหนด 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง

ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความมั่นคงท่ี

สําคัญ 
 



 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
2. การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม่ 
3. การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรั พยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท้ังทางบกและ

ทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 

1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 

3. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่

ภาครัฐ 
1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
2. การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและท่ีมิใช่

ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

1. การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ 
3. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด                        

๓ ประการ ได้แก่  
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที ่รากเหง ้าทางเศรษฐกิจ  อ ัตลักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี                       

วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ                           
ในด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู ่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พื ้นฐานของประเทศในมิติต่าง                       
ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
 
 
 
 



 
(๓) “สร ้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ พัฒนาคนรุ ่นใหม่                            

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับ อนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
2. เกษตรปลอดภัย 
3. เกษตรชีวภาพ 
4. เกษตรแปรรูป 
5. เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2. อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
4. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
5. อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
1. ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
2. ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
3. ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
4. ท่องเท่ียวสําราญทางน้ำ 
5. ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
1. เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
2. สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 
4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5. ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 



 
3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย                    
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ                        
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ                        
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง                             
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว 
2. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
3. การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
5. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพงึประสงค์จากภาคธุรกิจ 
6. การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
7. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3. ช่วงวัยแรงงาน 
4. ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
1. การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตําแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6. การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโ้ดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
7. การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งส่ือ 
2. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสําหรับ       

ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3. การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถ ในต่างประเทศให้มาสร้างและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 



 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
3. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 
5. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
2. การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
1. การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
3. การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ ่น มาร่วมขับเคลื ่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด              
ร่วมทํา เพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสร ิมสร ้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตร ียมความพร้อมของประชากรไทย                   
ทั ้งในมิต ิส ุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที ่มีค ุณภาพ สามารถพึ ่งตนเอง                     
และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการ
ท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4. เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีความปลอดภัยในการทํางาน 
5. สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
6. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับ                           

ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมอย่างท่ัวถึง 

 



 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

1. พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2. กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
3. จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ

สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
4. ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง ระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
5. สนับสนุนการพัฒนาพืน้ท่ีบนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
6. การพัฒนากําลังแรงงานในพืน้ท่ี 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1. สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม 
2. การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค

ประชาชน 
4. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
5. สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง 
1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัเอง 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1. เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด 
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูแมน่้ำลําคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ 
4. รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1. เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ 
3. ฟื้นฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชายฝ่ังทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ท้ังระบบ และมี

นโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
4. พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำท่ีเกิด จากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. พัฒนาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
1. จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึง

พื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
2. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมี การบริหารจัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
3. จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
4. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยนื 
5. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
6. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการป้องกัน

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ ของประเทศ 
2. เพิ่มผลิตภาพของน้ำท้ังระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพิ่มจากการใช้

น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3. พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5. พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 
2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย ส่ิงแวดล้อม 
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ 
4. พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครั ฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ี
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ
นําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ําและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
1. การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
2. ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชือ่มโยง การพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
1. ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

1. ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3. ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

 
 
 
 



 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 

และเป็นมืออาชีพ 
1. ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
1. ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 
2. มีกฎหมายเท่าท่ีจําเป็น 
3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1. บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
2. ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง 
3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
4. ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม 
5. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value andSustainable 
Thailand ในองค ์ประกอบสำค ัญ 4 ประการ ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการทาแผนพ ัฒนาจ ั งหว ัดกาญจนบุรี                              
(พ.ศ. 2566 – 2560) ได้แก่ 
1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value – Added Economy) 
หมุดหมาย : 

1 ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
3.ไทยเป็นฐานการผลิตยายยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
5.ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีสำคัญของภูมิภาค 
6.ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 

2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
หมุดหมาย : 

1 ไทยมี SMEs ท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
2 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย และน่าอยู่ 
3 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco – Friendly Living) 
หมุดหมาย : 

1.ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
2 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
หมุดหมาย : 

1 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
2.ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 

1.3 นโยบาย Thailand 4.0  
ก่อนจะเข้าสู ่  Thailand 4.0 ขอเกร ิ ่นด้วย Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อน                 

ทั ้งหมดที ่กล่าวมานี ้ล ้วนเป ็น “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” ถ้าใน Thailand 1.0 จะเน ้นภาคเกษตร                       
Thailand 2.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 
โมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง”                   
แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น ทำให้มีแนวคิด Thailand 4.0 ออกมา ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่านั้นเยอะ 
โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดท่ีจะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม” เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ได้แก่  
1. เปล่ียนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
3. เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น 



 
องค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่  

1.เปล่ียนจากเกษตรแบบด้ังเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการ ท้ังยังเป็นเกษตรกรท่ีมีฐานะร่ำรวย 

2.เปลี ่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที ่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพื ่อผลักดันสู ่การเป็น Smart                          
Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

3.เปล่ียนจาก Traditional Services ท่ีมีมูลค่าต่ำสู่ High Value Services 
4.เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ำ สู่แรงงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและทักษะสูงเป้าหมายท่ีได้จากโมเดลนี้คือ

เปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ“รายได้ปานกลางขั้นสูง”ให้กลายเป็ นกลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้สูง”                          
ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  
     1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
     2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์
     3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
     4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยี                    
สมองกลฝังตัว 
     5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 
 

1.4 นโยบาย Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาท่ี

ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก รวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ
เห็นพ้องต้องกันในการต้ังเป้าหมายการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากลท่ีทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้
ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษ หรือ Millennium Development 
Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1. ขจัดความยากจนและความหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. 
พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ กำลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบความสำเร็จเป็น
อย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความเช่ือมโยงกัน  เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะ
ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาต้ังแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดย 
 
 
 
 



 
ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ 
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 
เป้าหมายที่ 4 ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ 6 ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานท่ีทันสมัย ยั่งยืน เช่ือถือได้ ตามกำลังซื้อของตน 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงาน
ทำและการจ้างงานเต็มท่ี และงานท่ีมีคุณค่าสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
และท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหล่ือมล้ำท้ังภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั ่งยืน                        
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน                     
ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดย
ถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นท่ียอมรับในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.5 แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
เป้าหมายการพัฒนา 

ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพเชิง
สร้างสรรค์และการค้าภาคตะวันตก 
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น                           
เฉล่ียร้อยละ 2.5 

2.ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉล่ียต่อหัวเพิ่มขึ้น  เฉล่ีย 2 ,455 บาท / คน 
ประเด็นการพัฒนา 

1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล 
2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพ เชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์

ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 
3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดัน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
1.6 แผนพัฒนากาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

วิสัยทัศน์  
“ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์ 

ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย” 
พันธกิจ หมายถึง ส่ิงท่ีจังหวัดต้องดำเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด มีดังนี้ 

1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจ                                
ฐานราก ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ท่ีเหมาะสมสามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. อนุรักษ์ และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณ และความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะ                        
และดูแลส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านการค้า                              
และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน                       
และเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

4. ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเท่ียวคุณค่าสูง เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว และการให้บริการด้านการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพในระดับสากล 

5. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการค้าภายในอำนวยความ
สะดวกให้กับการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรท่ีดีต่อกัน 
 
 
 
 



 
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนาจังหวัด 

1 ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

2 จ ังหว ัดกาญจนบุร ีม ีสภาพแวดล้อมน่าอยู ่  ประชาชนทุกภาคส่วนร ่วมใจปกป้อง ร ักษาฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 จังหวัดกาญจนบุร ี มีเศรษฐกิจที ่สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ ่มอย่างยั ่งยืน โดยอาศัยการเติบโต                         
อย่างมีคุณภาพ และอย่างเช่ือมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจการเกษตร ภาคการท่องเท่ียวคุณค่าสูง ภาคการค้าท้ังใน
และระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัดรวม 

1 สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน (ด้านสังคม – เป็นตัวแทนวัดคุณภาพชีวิต) 
2 อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีป่าไม้ (ด้านส่ิงแวดล้อม – เป็นตัวแทนวัดสภาพแวดล้อม) 
3 อัตราการเติบโตของรายได้เฉล่ียต่อหัวของประชากร (ด้านเศรษฐกิจ – เป็นตัวแทนวัดการมีงานทำ มีรายได้) 

ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดบรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิผลสามารถ

กำหนดแผนงาน โครงการได้อย่างชัดเจน จึงกำหนดประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวอตัลักษณ์คุณค่าสูงและเติบโตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
เป้าประสงค์ ประชาชนชาวกาญจนบุรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เข้าถึง และได้ร ับบร ิการสาธารณะ และสวัสดิการได้สะดวก รวดเร ็ว ทั ่วถ ึง เป็นธรรม สามารถเร ียนรู้                          
และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพได้ทุกช่วงวัย 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขอย่างครบวงจรท่ัวถึง และทันต่อสถานการณ์ 
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ 
3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่กลุ่มเส่ียงเพื่อลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และแม่วัยใส 
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
5.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
6.พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัย 
7.พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขอย่างครบวงจรท่ัวถึง และทันต่อสถานการณ์ 

 

 



 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล บำรุงรักษาฟื้นฟูพื้นท่ีป่า
ไม้อุดมสมบูรณ์ การควบคุมมลภาวะทางน้ำ อากาศ ควัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ และการจัดการขยะ 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาป่า และสัตว์ป่าโดยการใช้เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพน้ำผิวดิน 
4.พัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
5.ส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานทดแทน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
เป้าประสงค์ สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และสามารถเชื ่อมโยงไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรท่ัวไป เกษตรปลอดภัย                           
และเกษตรอินทรีย์ 

2.สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงเกษตรกร และสถาบันการเกษตรเข้ากับตลาด                    
และผู้แปรรูปสินค้าเกษตร 

3.พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร และแนวทางบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่าสูง และเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้น แหล่งท่องเท่ียว และโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานการท่องเท่ียว
สากล บุคลากรด้านการท่องเท่ียวทั้งระดับบริหาร ปฏิบัติการ และชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทุกด้านให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รองรับ นักท่องเท่ียวคุณภาพ 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มสะดวกสบาย สะอาดปลอดภัย และง่าย

ต่อการเข้าถึงข้อมูล 
3.พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก ผู้ประกอบการและบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐานสากล 
4.ส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนจากกลุ่มประเทศนักท่องเท่ียวเป้าหมาย 
5.ส่งเสริมการทำการตลาดด้านการท่องเท่ียว 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าประสงค์ การลงทุนในจังหวัดเพิ่มขึ้น สถานประกอบการมีความเข้มแข็งทางการเงิน ใช้เทคโนโลยีแทนแรงงาน
ไร้ฝีมือ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แรงงานมีสมรรถนะสูง ผู้ประกอบการขยายการค้าการลงทุนไปประเทศเพื่อน
บ้านได้ 
แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการค้า และการลงทุน 
2.ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ีอื่นในจังหวัด 
3.ส่งเสริมให้นักลงทุนในจังหวัดกาญจนบุรีมีการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 
4.ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ และแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายการค้า                              

และการลงทุนท้ังในจังหวัด และระหว่างประเทศ 
5.ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ และแรงงาน 
6.ส่งเสริมการพัฒนาการค้าท้ังใน และระหว่างประเทศ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570  
 

     วิสัยทัศน์. 
"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเท่ียว เศรษฐกิจยกระดับ มาตรฐานคุณภาพชีวิตดี 

การให้บริหารมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยี " 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรฐกิจ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

     กลยุทธ์ 
1.  การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้า ยกมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยใช้

เทคโนโลยี   
2.  ส่งเสริมการลงทุน เพิ่มมูลค่าสินค้า และการค้าสู่ตลาดสากล   
3.  ยกมาตรฐานการท่องเท่ียวให้เป็นที่รู้จักท่ัวโลก   
4.  พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย 
5.  พัฒนาการคมนาคม และการขนส่งให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล 
6.  การส่งเสริมและสนับสนุน และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
7.  การผังเมือง 
8.  การพัฒนาสัง และสังสงเคราะห์   
9.  การพัฒนา และส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ให้เป็นอาชีพและรายได้ เพื่อพัฒนารายได้

และสุขภาพ   
10.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี   
11.  การให้บริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง  
12.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
13.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
14.  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
15.  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ 
16.  การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาด และพลังงานจากการเกษตร 

 



 
17.  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จัก

แพร่หลาย  
18.  การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธธภัณฑ์

พื้นบ้าน 
19.  การส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
20.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี 
21.  การปรับปรุง พัฒนาสถานท่ี พัสดุและทรัพย์สินสำหรับปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
22. การส่งเสริมความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีธรรมาภิบาล 
23.  การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
24.  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 

 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพใหม่ 
2. สินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผลิตตามคำส่ังซื้อ  
3. สินค้ามีคุณภาพ และเป็นท่ีต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  
4. สถานท่ีท่องเท่ียวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน   
5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวมากขึ้น   
6. ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวให้มีความปลอดภัย  
7. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย   
8. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก   
9. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน   
10.  มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ   

 
11.  การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  
12. ประชาชนได้รับบริการ และสวัสดิการตามมาตรฐาน 
13.  มีสถานท่ีออกกำลังกาย และสถานท่ีพักผ่อนเพียงพอปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นฐาน  

ในการสร้างรายได้   
14.  การศึกษามีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ   
15.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   
16.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
17.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   

 



 
18.  โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัฒนธรรม และ

ประเพณีของท้องถิ่นดำรงอยู่ และเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย    
19.  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
20.  มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น   
21.  การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
22.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
23.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.8 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
วิสัยทัศน์ 
“ โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สามัคคี คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง ” 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความสามัคคีในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน 
 

พันธกิจ 
- ส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
- พัฒนาระบบน้ำอุปโภค บริโภค และระบบน้ำเพื่อการเกษตร 
- พัฒนาปรับปรุงถนนทางสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ให้ได้มาตรฐาน ให้ร่มรื่น สะอาดสวยงามปราศจาก
ขยะ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ ป่าชุมชน 
- ส่ง เสร ิมงานการศ ึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรมประเพณี ปกป ้องสถาบ ันชาต ิ  ศาสนา พระมหากษ ัตร ิย์                            
และส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  สุขอนามัย ชุมชน ครอบครัว ป้องกันควบคุมโรคระบาด 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือน ชุมชน  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
- ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กลุ่มอปพร. 
- ส่งเสริมสิทธิพัฒนากลุ่มองค์กร เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ดูแลผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
 

เป้าประสงค ์
1. งบประมาณมีความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม บริหารจัดการท่ีดี ชุมชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 
2. มนี้ำอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาดมีคุณภาพ อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน มีระบบน้ำเพื่อการเกษตรใช้ได้ตลอดท้ังปี 
3. มีถนนที่สะอาด ร่มรื ่น ปราศจากฝุ่นละออง ไม่มีน้ำท่วมขัง สัญจรไป-มา สะดวก มีไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง               
ในเขตชุมชนทางแยกทางร่วม มีสนามกีฬาที ่ดีมีมาตรฐาน สวนสาธารณะพักผ่อนในชุมชน และมีป่าชุมชน                     
ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
4 . ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ม ีสถานศึกษาที ่ด ี ในชุมชน มีศ ูนย์พ ัฒนาเด ็กเล็กท ี ่ด ีม ีค ุณภาพ                            
มีการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น มีการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ชุมชนลดละเลิกอบายมุข มีสนามกีฬาสถานท่ีออกกำลังกาย สถานท่ีพักผ่อนในชุมชน มีกลุ่มกิจกรรมออกกำลังกาย                   
ชุมชนปราศจากปัญหาอาชญากรรม   
5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี อาหารปลอดภัย รู้ทันโรค ป้องกันควบคุมโรคระบาด ตาม
ฤดูกาลได้  ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแล 
 
 
 



 
 
6. ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีคัดแยกขยะถูกวิธี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ มีการออม 
ลดต้นทุนการผลิต 
7. กลุ่มอปพร. มีความพร้อม มีทักษะในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
8 . กลุ ่มองค์กรในชุมชน กลุ ่มเยาวชน กลุ ่มสตร ี กลุ ่มผู ้ส ูงอายุ กลุ ่มอาชีพ มีก ิจกรรมอย่างต่อเน ื ่อง                         
เข้มแข็งพึ่งพากลุ่มตัวเองได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน และกลุ่ม สปสช.ท่ีเข้มแข็ง 

2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

       2.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
       ความต้องการชองชุมชน 

1.ระบบไฟฟ้าแสงสว่างครอบคุลมในจุดเส่ียง ทางแยกทางร่วม 
2.ระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค มีความสะอาด ปลอดภัย เทียบเท่ากับส่วนภูมิภาคท้ังตำบล 
3.การพัฒนาต่อยอดอาชีพทางการเกษตร 
4.ระบบน้ำเพื่อการเกษตรท่ีใช้ได้ตลอดท้ังฤดูกาล 
5.ถนนมีมาตรฐาน เพื่อการการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรด้วยความสะดวก และปลอดภัย 
6.มีสินค้าประจำถิ่นจำหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวในสถานท่ีสำคัญ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
7.สถานท่ีออกกำลังกาย พร้อมเครื่องออกกำลังกายท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับทุกวัย 
8.จุดตัดผ่านเข้าหมู่บ้าน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ยังไม่ครอบคลุมทางเข้าทุกหมู่บ้าน 
9.ต้องการถนนท่ีมีสวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
10.มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ท่ีถูกต้อง 
11.ต้องการพัฒนาป่าชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าถึงแหล่งท่งเท่ียวเชิงนิเวศ 
12.ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแล 
13.กลุ่มอปพร.มีความพร้อม มีทักษะในการช่วยเหลือประชาชน 
14.สถานศึกษาท่ีดี มีคุณภาพให้บุตรหลานเรียนในตำบล 
15.กลุ่มองค์กรต่างๆได้รับการพัฒนา มีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
16.มีการออมทรัพย์ มีบัญชีครัวเรือน 
17.กลุ่มสวัสดิการชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง 
18.มีสนามกีฬา สถานท่ีออกกำลังกาย สวนหย่อมในหมู่บ้าน 
19.มีการอนุรักษ์ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
20.ส่งเสริมกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกาย 
21.ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ ร่มรื่น น่าอยู่ 
22.คุณภาพชีวิตท่ีดี รู้เท่าทันโรค ป้องกันควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล 
23.ปลอดยาเสพติด อบายมุข ปัญหาอาชญากรรม 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 



 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์โอกาส  และข้อจำกัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  ซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ในปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในการกำหนดการดำเนินงานต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS เป็นเครื่องมือ 
          1.) วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength=S) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง                       
ความสามารถศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร  ระบบข้อมูล
กำลังคน การเงิน ภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากร 
          2.) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness=W) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ                           
ข้อจำกัด ความไม่พร้อม  ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
            3.) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity=O) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่าม ีสภาพเป็นอย ่างไร                            
มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โดยต้องพิจารณาท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 
          4.) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ท่ีก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัดต่อจังหวัด โดยต้องพิจารณาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี เช่น เดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 
S = STRENGTH (จุดแข็ง) 
1. มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
2. มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่าน 
3. มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 
4. มีแหล่งบริการทางธุรกิจ และท่องเท่ียวเช่น ปั๊มน้ำมัน รีสอร์ท เมืองมัลริกา ร.ศ.124 
5. ผู้นำชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นรว่มกับอบต. 
6. มีเส้นทางการคมนาคมเช่ือมสายหลักท่ีดีและสะดวก 
7. มีทางรถไฟสันติภาพผ่านตำบลสิงห์ ทำให้มีนักท่องเท่ียวเข้าเท่ียวในตำบล โดยใช้รถไฟ 
8. มีระบบการคัดแยกขยะตามหลักวิชาการมาใช้ในพื้นท่ี 
9. เป็นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเท่ียวที่สำคัญของจังหวัด 
10. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
9. กระบวนการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามช่องทางร้องเรียน ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
10. มีช่องทางการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและหลากหลายช่องทาง 
11. มีสถานศึกษาและการบริหารจัดการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
12. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานเป็นของตนเอง มีการดำเนินงานท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 



 
 
W = WEAKNESSES(จุดอ่อน) 
1. ประชาชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวน้อยมาก 
2. เป็นพื้นท่ีปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม 
3. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง เป็นภูเขา มีความลาดชัน 
4. สภาพดินเป็นฝุ่นแดง ไม่อุ้มน้ำ เป็นดินปนหิน สภาพดินเส่ือมโทรม ปลูกพืชเชิงเดียวมานาน 
5. ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในเรื่องการสร้างอาชีพเสริม 
6. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
7. ไฟแสงสว่างรายทางไม่ท่ัวถึง 
8. ระบบการช่วยเหลือผู้ประสพภัยมีบุคลกรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และทันสมัย 
9. ไม่มีแหล่งรับซื้อพืชผักผลไม้ในพื้นท่ี 
10. ระบบน้ำเพื่อการเกษตรไม่ท่ัวถึง 
11. สถานท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เช่น สถานท่ีจอดรถ 
12. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และมีปริมาณงานมาก ขาดความรู้ความเข้าใจในงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบ
เฉพาะงานท่ีตนได้รับมอบหมาย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแทนกันได้ 
13. งบประมาณสำหรับบางหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 

O = OPPORTUNITY(โอกาส) 
1. นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลและจังหวัด 
2. นโยบายเมืองชายแดนไทย-พม่า บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า 
3. การขยายเส้นทางการคมนาคม สายทางหมายเลข 323 เป็น 4 ช่องทางจราจร 
6. เป็นองค์กรใกล้ชิดกับประชาชน สามารถดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ 
7. มีกฎหมายท่ีเอื้อต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้ภาคประชาชนได้รับการพัฒนาและได้รบับริการจากรัฐ
อย่างท่ัวถึง 
8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้อบต.มีโอกาสได้ใชง้านระบบ                           
มีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลท่ีดีมีความสะดวกรวดเร็ว 
9. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวและการคมนาคมขนส่ง 
10. การพัฒนาของเทคโนโลยีการส่ือสารทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว 
11. ระบบประกันสุขภาพทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ท่ัวถึง 
12. นโยบายใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทำให้หน่วยงานและบุคลากรมีโอกาสพัฒนาระบบและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
13. มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น สปสช. 
14. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานสูงทำให้เกิดการพัฒนาขององค์กร 
15. ระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทำให้องค์กรได้ปรับตัว เปล่ียนแปลงการทำงานท่ีรอบคอบ โปร่งใสชัดเจน 
16. มีกฎหมายรองรับในการทำงานทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการดำเนินงาน 
17. ระบบ 5 ส สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน 



 
 
T = THREATS (อันตราย/ภัยคุกคาม)  
1. ขาดระบบฐานข้อมูลในการเตือนภัย และเครื่องมือเทคโนโลยีในการสนับสนุนการดำเนินงาน 
2. สาธารภัยเกิดนอกเหนือการควบคุม เช่นพายุฤดูร้อน น้ำหลาก 
3. ราคาพืชผลภาคเกษตรตกต่ำ ไม่แน่นอน 
4. การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าท่ีต้องปรับตัว สร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าท่ี 
5. การเข้มงวดด้านระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบของ สตง. มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
6. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลาและรวดเร็วมาก ทำให้ขาดการเตรียมพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงและไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ตามได้ทัน 
7. ความไร้ระเบียบวินัยของประชาชนท่ีมีความหลากหลายและมาจากหลายถิ่น ขาดความสัมพันธ์กับคนท่ีอยู่ด้ังเดิม 
8. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณมีแนวโน้มลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการท่ีกำหนดไว้
ในแผนพัฒนา ตลอดจนกระทบต่อการบริหารงานคลัง เช่น ภาวะเง ินเฟ้อทำให้วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าที ่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้น คุณภาพชีวิตของประชาชนคน

ตำบลสิงห์ ให้มีความเป็นอยู่ที ่ดีขึ้น ทั้ง โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ผู ้ยากไร้ 
ตลอดจนการช่วยผู้ประสบภัยต่างๆ โดยดำเนินการภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้จุดยืนที่ว่า “พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถี
พอเพียง” 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง                       

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม                       
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ตำบลสิงห์ ต้ังอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ ๔๒  กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๓                                      

ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรโยค ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๘๗ ตร.กม. การคมนาคมมีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (กาญจนบุรี- ทองผาภูมิ) ผ่าน และมีทางลาดยางเชื่อมต่อเข้า ในหมู่บ้านและตำบล                        
จำนวน ๓ เส้นทาง ทำให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลได้รับความสะดวกตลอดปี ทางภายในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่เป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุกบางส่วน ทำให้มีปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนและมีฝุ่น
ละอองในช่วงฤดูแล้ง พื้นท่ี ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา ป่า และภูเขา เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินในพื้นท่ีหวงห้ามทางทหาร
ทั้งตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน เช่น สปก.๔-๐๑ และนส.๓ , นส.๓ก สค.๑ และ ภบท ๕ 
บ้านเรือนของราษฎรต้ังกระจายอยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรมไม่ได้รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีโครงการพิเศษของสำนักงาน
ปฏิรูปที่ดิน ที่หมู่ ๕ บ้านพุไม้แดง จัดสรรให้ที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน เข้าอยู่ จำนวน ๓๘๙ ครัวเรือน                              
ครัวเรือนละ ๒.๕ ไร่ โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นตัวบริหารจัดการ ภายในพื ้นที ่จัดสรร มีโครงการแก้มลิง                         
เก็บน้ำ ๒ โครงการ สระเก็บน้ำ ๔ แห่ง ก่อสร้างโดยสำนักงานชลประทาน จังหวัดกาญจนบุรี ระบบประปาบาดาล                       
๔ แห่ง ก่อสร้างโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี  และสำนักงานทรัพยากรน้ำ จังหวัดราชบุรี                         
ปัจจุบันมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยจริง ประมาณร้อยละ  ๖๐  ยังขาดระบบสาธารณูปโภคให้บริการ 

ตำบลสิงห์ มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านตลอดแนวเขตของตำบลสิงห์ ทางด้านทิศตะวันตก                        
ตลอดสองฝั่งริมแม่น้ำแควน้อยสภาพธรรมชาติสวยงาม ภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกลงสู่
แม่น้ำแควน้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินมีสภาพกลางและมีสภาพอากาศแห้งแล้ง เหมาะสมสำหรับปลูกมัน
สำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และมีการทำสวนผลไม้ และปลูกพืชผักสวนครัวตามริมแม่น้ำแควน้อย มีสถานีสูบน้ำด้วย
พลังงานไฟฟ้า ๕ สถานี ใช้ได้ดีท้ัง 5 สถานี  ท่ีหมู่ ๑ , หมู่ ๓, หมู่ ๖ และสถานีสูบน้ำแห่งใหม่ ท่ีหมู่ ๒ บ้านวังสิงห์                                  
โดยทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการดำเนินการของกรมชลประทาน  และโอนให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสิงห์ดูแลเมื่อปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นท่ีเพียง 1 ใน 5 ของตำบล 

ตำบลสิงห์เป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโบราณ
สถานท่ีสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และเนื่องจากตำบลสิงห์มีสภาพภูมิ
ประเทศท่ีสวยงามบริเวณริมฝ่ังแม่น้ำแควน้อยจึงเป็นสถานท่ีต้ังของรีสอร์ทต่าง ๆ ปัจจุบัน มี ๒ แห่ง  

อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบลสิงห์ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะ                             
มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย รับจ้าง และเล้ียงสัตว์ ผลผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำฝน และความอุดม
สมบูรณ์ของดิน รายได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและราคาของผลผลิตในแต่ละปี เกษตรกรจะว่างงานตามฤดูกาล
หลังเก็บเกี ่ยวและปลูกพืชผลแล้ว เกษตรกรยังไม่นิยมประกอบอาชีพเสริมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว                        
ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการเกษตรเพียงอย่างเดียว  คือ อ้อย และมันสำประหลัง สภาพดินของ
เกษตรในตำบลสิงห์ ผ่านการปลูกพืชเชิงเด่ียว และมีการใช้ปุ๋ยเคมีมานาน สภาพดินจึงเส่ือมต้องมีการปรับปรุงดิน
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอกเพิ่มมากขึ้น ต้องมีโครงการรณรงค์จากทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องพร้อมท้ัง
ต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 
 
 
 



 
สภาพสังคมตำบลสิงห์อยู ่ด ้วยความเอื ้ออาทรอยู ่แบบพี ่น ้อง เป็นสังคมชนบททั ่วๆ ไป                            

แถบภาคกลางมีประเพณี วัฒนธรรม แบบภาคกลางไม่มีจุดเด่น และเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดประเภทยาบ้าถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในตำบล ประชาชนเกือบทั้งตำบลนับถือศาสนาพุทธมีวัด 7 แห่ง                              
สถานปฏิบัติธรรม 1 แห่ง ไม่มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์ ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาคราชการเป็นอย่างดี                          
ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นมีความรัก สามัคคีกันเป็นอย่างดี 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ส่วนใหญ่มาจากเงินอุดหนุนและเงินภาษีจัดสรรจาก
รัฐบาล ส่วนภาษีท่ีจัดเก็บเองจะเก็บได้จากสถานบริการท่องเท่ียวโรงแรมรีสอร์ท และแหล่งธุรกิจหลายประเภทใน
เขตตำบล ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมายและข้อบัญญัติตำบล ยังขาดจิตสำนึกท่ีดีใน
การเสียภาษี และเกิดการซ้ำซ้อนของกฎหมายในการเรียกเก็บภาษี ในส่วนรายได้จากนิติกรรมและท่ีดินยังผันผวน
ตลอดเวลา ตามแต่สภาพเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก 

ด้านคุณภาพชีวิต 
 ปนะชาชนตำบลสิงห์คุณภาพชีวิตค่อนข้างดี ท้ัง ๖ หมู่บ้าน มีน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมระบบไฟฟ้า ๑๐๐%                             
ทางคมนาคมดี ถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางทั้งหมด ยกเว้นหมู่ที ่ ๕ บ้านพุไม้แดง                         
คุ้มบ้านจัดสรรที่ดินของสปก.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มาอยู่ตามโครงการของรัฐบาล มีจำนวน ๓๘๙ ครัวเรือน 
ขณะนี ้มีผู ้เข้ามาอยู่ จริง ประมาณ ๖๐ %  ยังขาดสิ ่งอำนวยความสะดวกพื ้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค                          
น้ำเพื่อการเกษตร ระบบไฟฟ้า รายได้ยังตกเกณฑ์ของจปฐ. ท่ีอยู่อาศัยยังไม่ได้มาตรฐาน    

ด้านสุขภาพ 
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิเลน ๑ แห่ง รับผิดชอบ ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ดูแลให้บริการ 
ประชาชนยามเจ็บไข้อย่างดี ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ผู้ป่วยเรื้อรังไม่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลไทรโยค สามารถมา
ตรวจร ักษา และร ับยาได้ท ี ่ โรงพยาบาลส่ง เสร ิมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ เลน มีโรคระบาดปร ะจำถิ่น                             
เช่น ไข้เลือดออก  แต่ไม่รุนแรง มีกิจกรรม การออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ การศึกษามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ 
แห่ง โรงเรียนประถม ๓ แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส ๑ แห่ง (โรงเรียนบ้านวังสิงห์) เป็นโรงเรียน ดีศรีตำบล              
แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ยังส่งบุตรหลานของตนเองเข้าไปเรียนในตัวเมืองกาญจนบุรีต้ังแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอน
ปลายทำให้ผู้ปกครองมีรายจ่ายท่ีเพิ่มขึ้น  

ด้านคมนาคม 
 มีถนนทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท ตัดผ่านตำบลสิงห์ ๖ เส้นทาง เป็นทางเชื ่อมระหว่าง                                   
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เส้นทางในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ทุกหมู่บ้าน ยกเว้น ในพื้นท่ี
เกษตรเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง มีทางรถไฟสายสันติภาพผ่าน มีจุดรับ-ส่ง ๓ สถานี การเดินทางส่วนใหญ่ประชาชน
ใช้รถส่วนตัวเกือบ ๑๐๐ % สำหรับเดินทางเข้าเมืองไม่มีรถโดยสารประจำทาง เนื่องจากรถโดยสารไม่ผ่านเข้า
หมู ่บ้าน ทำให้มีปัญหาในการเดินทางเข้าเม ืองสำหรับบ้านที ่ไม่ม ียานพาหนะส่วนตัว เส้นทางคมนาคม                          
ท่ีเป็นเส้นทางหลักของตำบลยังขาดไฟฟ้าแสงสว่างรายทางยามค่ำคืน ทำให้ดูน่ากลัว และไม่ปลอดภัย 

ด้านที่ดินทำกิน 
 ที่ดินทำกินของประชาชนในตำบลสิงห์ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ มีเอกสารเป็น นส ๓ , 
นส ๓ ก และโฉนด ประมาณ ๑๐ % ของพื้นที่ ผู้ที่อยู่ในที่ดินของ สปก.๔-๐๑  ไม่เกิน ๕๐ %  ที่มีสิทธิ์ในที่ดิน 
เนื่องจากมีการซื้อขายกันเอง ทำให้มีปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมาย และมีปัญหาเรื่องการปลูกสร้าง
อาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารท่ีบังคับใช้ในท้องถิ่น เนื่องจากการปลูกสร้างอาคารต้องมีเอกสาร
สิทธิ์ในท่ีดินก่อน 



 
ด้านสภาพสังคม 
 ประชาชนตำบลสิงห์ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มชนภาคกลางย้ายเข้ามาช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒         

เป็นส่วนใหญ่ คนดังเดินของตำบลสิงห์มีเพียงที่หมู่ที ่ ๑ บ้านปากกิเลน เท่านั้น ในสังคมชนบทอาชีพเกษตร 
วัฒนธรรม ประเพณีเป็นคนภาคกลางไม่มีจุดเด่นเป็นของตนเอง มีความรักสามัคคี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ชุมชนอยู่
แบบเรียบง่ายเช่ือฟังผู้นำชุมชน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เป็นอย่างดี เข้าวัดทำบุญ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน
ในหมู่บ้าน ไม่มีปัญหาอาชญากรรม  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่ของเยาวชนและผู้ใช้แรงงาน 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในระบบเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
๑.ชุมชนยังมีการตื่นตัวน้อยไม่ค่อยสนใจกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภายภาค

หน้าต้องมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ในทุกๆ หมู่บ้าน โดยเน้นสื่อที่ชัดเจนและชวนติดตามนโยบายของรัฐบาล
ระดับชาติต้องชัดเจน 

๒. เศรษฐกิจของตำบลสิงห์ขึ้นอยู่กับพืชหลักคือ อ้อย และมันสำปะหลัง ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะทำ
รายได้เพิ่ม เมื่อเขตการค้าเสรีอาเซียนเปิดโครงการต้องมีการศึกษาวิจัยหาพืชอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีมาทดแทน
หรือเสริมเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของชุมชนตำบลสิงห์ท่ีจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

๓.การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เข้ามากับแรงงานต่างด้าว เช่น ไข้มาลาเรียสายพันธุ์ต่างๆ                  
โรคเท้าช้าง ไข้กาฬหลังแอ่น และโรคท้องร่วงทางท้องถิ่นต้องมีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งในด้านการป้องกัน                           
การสอบสวน และการรักษา 

๔.แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะที่มาจากประเทศเมียนมาร์ ที่อาศัยรับจ้างกับนายทุน มักจะเป็น
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายและจะทวีเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบกับแรงงานคนไทยในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

กรอบ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 13 

(1) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

(2) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

(6) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

(3)  
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

(4) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 
 

(5) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

1 เศรษฐกิจ
มูลค่าสูงที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(High Value – 
Added 
Economy) 

4.ปัจจัย
สนับสนุนการ
พลิกโฉมประเทศ 
(Key Enablers 
for Thailand’s 
Transformation) 

2 สังคมแห่ง
โอกาสและ
ความเสมอภาค 
(High 
Opportunity 
Society) 
 

3 วิถีชีวิตที่
ยั่งยืน  
(Eco – 
Friendly 
Living) 

 

แผนพัฒนา
ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

1.พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการด้วยนวัตกรรม      
สู่มาตรฐานสากล 

2.ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
คุณภาพ เชิงสร้าสรรค์ ด้าน
นิเวศน์สุขภาพ  วัฒนธรรมในพ้ืน
ถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก 
และอารยธรรมทวารวดีร 

3.พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำปสู่
การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ 

ประเด็น
การพัฒนา 

จังหวัด 

๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ประชาชนทุกมิติ 

๒.การพัฒนาเมือง
ให้น่าอยู่ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.การพัฒนาการท่องเที่ยว
รายอัตลักษณ์คุณค่าสูงและ
เติบโตอย่างยางยืน 

๓.การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่าง
ครบวงจร 

๕.การพัฒนาการ
ค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 



โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พ.ศ.256๖-25๗๐ (ต่อ) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น
การพัฒนา 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อบต. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม และคุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ
องค์กร 

สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงาน 1. แผนงาน 
งบกลาง 

 

7. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

8. แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

9. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

 

10. แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 

11 แผนงาน
การเกษตร 

12 แผนงาน        
การพาณิชย ์

 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 3. แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

4. แผนงาน
การศึกษา 

5. แผนงาน
สาธารณสุข 

6. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สถาครอบครัว และ

ชุมชน 

๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ประชาชนทุกมิติ 

๒.การพัฒนาเมือง
ให้น่าอยู่ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๓.การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่าง
ครบวงจร 

๔.การพัฒนาการท่องเที่ยวรายอัตลักษณ์
คุณค่าสงูและเติบโตอย่างยางยืน 
 

๕.การพัฒนาการ
ค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 



โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พ.ศ.25๖๖-25๗๐ (ต่อ) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

7. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

8. แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

- โครงการสร้างความเข้มแขง็
ให้กับชุมชน 
- โครงการปกป้องสถาบัน 
- โครงการส่งเสริมอาชีพ 
- โครงการสร้างความเข้มแขง็
ของกลุ่มสตรี 

 
 

9. แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- โครงการจัดงานประเพณี 
- โครงการจัดวันสำคัญทาง
ศาสนา 
- โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา 
- โครงการประกวดมารยาท
ไทย 
 

 

10. แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
- โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภค 
- โครงการปรับปรุงถนน
และสาธารณูปโภค 
- โครงการซ่อมบำรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

 

11 แผนงานการเกษตร 
- โครงการส่งเสริมเกษตรกร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการศูนย์ผสมเทียมโค 
- โครงการป้องกันโรคระบาด
ในสัตว ์
- โครงการป้องกันโรคระบาด
ในพืช 
 

12 แผนงาน 
การพาณิชย์ 

 

3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

- โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- โครงการป้องกันภัยพิบัติ
ต่างๆ 
- โครงการรณรงคค์วาม
ปลอดภัยทางถนน 
- โครงการอบรม อปพร. 

4. แผนงาน
การศึกษา 

- โครงการบริหารจัดการ
ศพด. 
- โครงการส่งเสริม
การศึกษา 
- โครงการอาหารเสริม
(นม) 
โครงการอาหารกลางวัน 

5. แผนงาน
สาธารณสุข 

- โครงการอบรมให้ความรู้ 
- โครงการฉดีวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า 
- โครงการอุดหนุน อสม. 

6. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

- โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

1. แผนงาน 
งบกลาง 

- สมทบกองทุน 
- เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ
- เบ้ียยังผู้พิการ 
- เบ้ียยังผู้ป่วยเอดส ์
 

2. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

- โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
- โครงการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
- โครงการเสริม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 



5. แผนผังยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 
แผนผังยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์( Strategy  Map)  

 
 
                   
                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ โปร่งใส น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สามัคคี สุขภาพดี วิถีพอเพียง ” วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร สร้างความสามัคคีในชุมชน 
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมความ
โปร่งใส การมี
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบได้ 

 

2.พัฒนา
ระบบน้ำ
อุปโภค 
บริโภค และ
ระบบน้ำเพื่อ
การเกษตร 

๓.พัฒนา
ปรับปรุงถนน
ทางสาธารณะ 
ไฟฟ้าแสงสว่าง
รายทาง ให้ได้

มาตรฐาน ให้ร่ม
ร่ืน สะอาด
สวยงาม

ปราศจากขยะ 
ปรับปรุงสนาม

กีฬา 
สวนสาธารณะ 

ป่าชุมชน 

๕.ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี  
สุขอนามัย 
ชุมชน 
ครอบครัว 
ป้องกัน
ควบคุมโรค
ระบาด 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  
สถาครอบครัว และชุมชน 

 

๔.ส่งเสริมงาน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี 
ปกป้องสถาบัน 
และกีฬา
ต่อต้านยาเสพ
ติด  

๖.ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง ใน
ครัวเรือน ชุมชน  
ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ 

๗.ส่งเสริมงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ 
กลุ่ม อปพร. 

๘.ส่งเสริมสิทธิ
พัฒนากลุ่ม
องค์การ เด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอาย ุ



  แผนผังยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์( Strategy  Map) (ต่อ) 
 

                   
                 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
                 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 

2.พัฒนาระบบน้ำอุปโภค 
บริโภค และระบบน้ำเพื่อ
การเกษตร 

๓.พัฒนาปรับปรุงถนนทาง
สาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง 
ให้ได้มาตรฐาน ให้ร่มร่ืน สะอาด
สวยงามปราศจากขยะ ปรับปรุง
สนามกีฬา สวนสาธารณะ ป่า
ชุมชน 

๔.ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ปกป้อง
สถาบัน และกีฬา 

เป้าประสงค ์

๕.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
สุขอนามัย ชุมชน ครอบครัว ป้องกัน
ควบคุมโรคระบาด 

๖.ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง ในครัวเรือน 
ชุมชน  ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ 

๗.ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้  
กลุ่ม อปพร. 

๘.ส่งเสริมสิทธิพัฒนากลุ่ม
องค์การ เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ 
ชีวิต สามารถพึ่งตนเอง และ
สร้างประโยชนแ์ก่ชุมชน.  

1. งบประมาณมคีวามโปร่งใส ตาม
หลักนิติธรรม บริหารจัดการที่ดี 
ชุมชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 

2. มีน้ำอุปโภค บริโภค ที่สะอาด
มีคุณภาพ อย่างเพยีงพอทุก
ครัวเรือน มีระบบน้ำเพื่อ
การเกษตรใช้ได้ตลอดทั้งปี 

3. มีถนนที่สะอาด ร่มร่ืน ปราศจาก
ฝุ่นละออง ไม่มีน้ำท่วมขัง สัญจรไป-
มา สะดวก มีไฟฟ้าแสงสว่างราย
ทางในเขตชุมชนทางแยกทางร่วม 
ปราศจากขยะ มีสนามกีฬาที่ดีมี
มาตรฐาน สวนสาธารณะพักผ่านใน
ชุมชน และป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ ์

4. สร้างความสามคัคีในชุมชน โดย
การส่งเสริมงานการศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ประเพณี วัฒนธรรม
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมงานกีฬา สร้างชุมชนเข้มแขง็
ลดละอบายมุข และยาเสพติดใน
ชุมชน 

 
8. พัฒนากิจกรรม กลุ่มองค์กรในชุมชน 
เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ 
กล ุ ่มอาชีพ ให ้ม ีอย ่างต่อเนื ่อง กลุ่ม
เข้มแข็ง 

7. กลุ่มอปพร. ชุมชน มีความ
พร้อม มีทักษะในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

 

6. ชุมชนมีสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีคัด
แยกขยะถูกวิธี ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพเสริม 
สร้างรายได้ มีการออม ลดต้นทุน
การผลิต 
 

5 . ส ่งเสริมให ้ประชาชนมีส ุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี อาหาร
ปลอดภัย รู ้ทันโรค ป้องกันควบคุม
โรคระบาด ตามฤดูกาล 

แผนงาน 

7. แผนงาน
เคหะและชุมชน 

8. แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

9. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

 

10. แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

11 แผนงาน
การเกษตร 

12 แผนงาน        
การพาณิชย ์

 

3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

4. แผนงานการศึกษา 5. แผนงาน
สาธารณสุข 

6. แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1. แผนงาน 
งบกลาง 

 

2. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 



ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การบริหารจัดการ
องค์กร 
 

บริการชุมชนและสังคม 1.งบกลาง สำนักปลัด กองคลัง 
บริหารท่ัวไป 1.บริหารงานท่ัวไป 

2.รักษาความสงบภายใน 
 

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม 1.การศึกษา 
2.สาธารณสุข 
3.สังคมสงเคราะห์ 

สำนักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม 
 

4.อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม 5.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
6.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

สำนักปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

เศรษฐกิจ 
 
 

1.อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สำนักปลัด 
กองคลัง 

เศรษฐกิจ 2.การเกษตร สำนักปลัด กองช่าง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

บริการชุมชนและสังคม 1.อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
2.การเกษตร 
 

กองช่าง 
 
 

สำนักปลัด 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

 
กองช่าง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริหารงานท่ัวไป 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 
เศรษฐกิจ 
 
 
บริการชุมชนและสังคม 

1.บริหารงานท่ัวไป 
 
2.การศึกษา 
 
3.อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
4.การเกษตร 

สำนักปลัด 
 
”  
 

กองช่าง 
 
 

สำนักปลัด 

กองช่าง 
 
” 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

 
กองช่าง 

 



 
 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 
 

บริหารงานท่ัวไป 
 
” 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 
” 
 
” 
 
” 
 
” 
 
 

1.บริหารงานท่ัวไป 
 
2.รักษาความสงบเรียบร้อย 
 
3.การศึกษา 
 
 
4.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
5.สังคมสงเคราะห์ 
 
6..การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

สำนักปลัด 
 
” 
 
” 
 

  
” 
 
” 
 
 
” 

กองคลัง 
 
” 
 
” 
 
 
” 
 
” 
 

  
” 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สถาบันครอบครัว และ
ชุมชน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

3.การศึกษา 
 
2.สังคมสงเคราะห์ 
 
3.สาธารณสุข 
 
4.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
5.การศาสนา วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 
 

สำนักปลัด 
 
” 
 
” 
 
” 
 
 
” 
 

กองคลัง 
 
” 
 
” 
 
” 
 
 
” 
 
 

 



























































































































 
ส่วนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

การบริหารงานที ่ประสบความสำเร ็จน ั ้น ส่วนหนึ ่งมาจากการนำนวัตกรรม ( Innovation)                            
และ กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้                    
การติดตามและประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดาเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน 
(Planning) การนาแผนไปปฏ ิบ ัต ิ  ( Implementation) และการต ิดตามประเม ินผล (Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้  

1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการ และขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561                     
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที ่สุด ที ่ มท 0808.3/ว 2931 ลงวันที ่ 15 พฤษภาคม 2562                        
เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล  

2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายของอบต.สิงห์                        
เป็นการประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจความพึงพอใจ                               
ของประชาชน  
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ มีผลสำเร็จมากน้อย                             
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข                     
ด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือ                             
ช้ีวัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ  

1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวชี้วัด  

2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจาปีและเพิ่มเติม ท้ังนี้อบต.สิงห ์จะนำข้อมูล
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนเป็นส่ิงสำคัญ 
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  

1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ  
       1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
       1.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
 



 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด                                   
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ                     
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

สัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการท่ี
แล ้วเสร ็จก ับจำนวนโครงการ
ท้ังหมด 

การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ ส ั ด ส ่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่
พอใจ ผลสะท้อนกลับ 

 

ระบบติดตามและประเมนิผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ

ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั ้งหมด ดังนั ้นระบบอื ่น ๆ                                 
ที ่เกิดขึ ้นก่อน หน้าที ่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน                            
และจะส่งผลต่อการติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็น
แผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจัดทำแผน 

 

ปัจจัยนำเข้า 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-งบประมาณรายจ่าย 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอ่ืนๆ 

กระบวนการ 
-การใช้ทรัพยากร 
-การดำเนินงานตามแผน 
-การบริหารแผน 

ผลผลิต 
-ความสำเร็จของ
การดำเนินการตาม
แผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ์ 
-ผลความสำเร็จของการ
ดำเน ินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
-ความสำเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
-การเปลี่ยแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 



4.3 แบบสรปุผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่ 1 

การประเมินการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของอปท. 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ดำเนินงานของอปท. 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินการ
ดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ของอปท. 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานของอปท.
ในภาพรวม 



 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต  
1. ผลกระทบนาไปสู่อนาคต  

อบต. ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน            
ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น ในส่วนของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ ( Impact) ทั ้ง 3 ระดับ คือ ระยะส้ัน                    
สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน                   
การพัฒนาและดาเน ินการ โดยในอนาคตอบต ได้วางแผนดำเน ินการพัฒนาท้องถิ ่นในด้านต ่างๆ                          
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ด้าน แนวทางการพฒันาในอนาคต 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เหมาะสม และเพียงพอในพ้ืนที่ 
สามารถพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ   
- พัฒนาระบบการให้บร ิการน้ำประปาให้ครอบคลุมและมีประสิทธ ิภาพ                     
และพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน 

2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต -การรณรงค์และป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา 

-เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก เยาวชนให้รู้เท่าทันถึง
โทษและรูปแบบการแพร่ระบาด รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงโดยตั ้งเป้าหมายให้
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด 

-ให้การดูแลและช่วยผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการอย่างทั่วถึงได้มาตรฐานและมีความเท่า
เทียมกัน 

-จัดระบบการบริหารจัดการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกในการทิ้ง
ขยะ และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะต้ังแต่ภายในครัวเรือน   

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- เพ ิ ่ มศ ั กยภาพการปฏ ิบ ั ต ิ ง านของ บ ุคลากรผ ู ้ ปฏ ิบ ั ติ ง านป ้องก ันฯ                                    
และสร้างเครือข่ายรักษาความปลอดภัยทั้ง หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชา
สังคม ท้ังภายใน และนอกพ้ืนที่ 

4.ด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในตำบลสิงห์ 
-สร้างสวนสุขภาพพร้อมดูแลรักษาให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ 

5 . ด ้ า น ว ั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี                     
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 

6.ด ้านการพ ัฒนาด ้านการเม ือง                   
และการบริหารงานใน อบต. 

-ประชาชนมีความรู้และส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

-ประชาชนเกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ 
-ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

-พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพิ ่มมาตรการและวางแผนการจัดเก็บภาษี                      
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

-เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสิงห์ ให้ครอบคลุมและทั ่วถึง และเพิ ่มช ่องทางการประชาสัมพันธ์                        
เช่น หอกระจายข่าว เว็ปไซต์ , สื่อโซเชียล ฯลฯ 

 



 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
หากพ ิจารณากระบวนการวางแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นพบว ่า  ในข ั ้นตอนการจ ัดทาแผนนั้น                                  

เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                         
และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคำนึงถึงหลัก                      
ประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปท่ีี
ผ่านมาพบว่า การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามแผนการดำเนินงาน                                  
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนน อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติอบต. ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม                       
เป็นประจำ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใดเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู ้บริหารได้ร ับทราบ                            
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการนำแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถอำนวยความสะดวก                            
และตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
    ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)    เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      
    ท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 



 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ           
5 คะแนน 
   (12)  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ ื ้ น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที ่ตั ้งของหมู ่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ล ักษณะของแหล่งน้ำ ล ักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข ้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช ่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ ิ ่น ร ูปแบบ ว ิธ ีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร ่วมทำ ร ่วมตัดสินใจ ร ่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร ่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3  

 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การว ิ เคราะห ์ทางส ังคม เช ่น ด ้านแรงงาน การศ ึกษา 
สาธารณส ุข ความยากจน อาชญากรรม ป ัญหายาเสพติด  
เทคโนโลย ี  จาร ีต ประเพณี ว ัฒนธรรม ภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ่น                  
เป็นต้น 
 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

3  

(5) การว ิเคราะห์ส ิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเข ียว ธรรมชาติต่างๆ                 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค ์ ก ร
ปกค รองส ่ ว น
ท้องถ่ิน 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค ์ ก ร
ปกค รองส ่ ว น
ท้องถิ ่นในเขต
จังหวัด 
 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส ิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และเชื ่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  แ ล ะย ุ ท ธศาสตร ์ จ ั ง หว ั ด  แ ล ะ เ ช ื ่ อ ม โยงหลั ก                 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 
 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บ ร ิ ห า ร ร าช ก ารแ ผ ่ นด ิ น  น โ ยบ า ย / ย ุ ท ธ ศา สตร ์  คสช .                       
และนโยบายร ัฐบาล หล ักประชาร ัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ                    
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 

3.6  
เป้าประสงค์ของ
แต ่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
 

3.7 จุดยืนทาง
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 . 9  ค ว า ม
เช ื ่ อม โยงของ
ย ุทธศาสตร ์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะนำไปสู ่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 
 
 

 

เป ้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ม ีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 
 
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 

5  

แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพ ื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

5 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

5 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 
รวมคะแนน 100 



 
6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1 . ก า ร ส รุ ป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ ่น (ใช ้การว ิเคราะห ์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2.การ 
ประ เม ิ น ผ ล
ก า ร น ำ
แ ผ นพ ัฒ นา
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การ 
ประ เม ิ น ผ ล
ก า ร น ำ
แ ผ นพ ัฒ นา
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
ว ัตถ ุประสงค ์หร ือไม ่  ซ ึ ่ ง เป ็นไปตามหล ักประส ิทธ ิ ผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.  แผนงาน
และ 
ย ุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปส ู ่การจ ัดทำโครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นโดยใช ้ SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 



 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5 .  โ ค ร ง กา ร
พัฒนา 
5.1 ความ 
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

 
5 
 
 
 

 

5.2 กำหนด 
ว ัตถ ุประสงค์
สอดคล ้องกับ
โครงการ 

ม ีว ัตถ ุประสงค ์ช ัดเจน (clearobjective) โครงการต ้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์               
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิต
โครงการมีความ
ชัดเจนนำไปสู่
การต้ัง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไรกลุ ่มเป้าหมายพื้นที ่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี ้จะทำที ่ไหนเริ ่มต ้นใน
ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 
ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่ง
คั่ง ย่ังยืน 

5  

5.5 เป้าหมาย 
( ผ ล ผ ล ิ ต ข อ ง
โครงการ) มี 
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐก ิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู ่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสั งคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5  

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ 
Thailand4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี ่ยนโครงสร ้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู ่การเน้นภาคบริการมากขึ ้น รวมถึงโครงการที ่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ย ุ ท ธศ าสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที ่ได้กำหนดขึ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนา
ท้องถิ ่นเสมือนหนึ ่งการขับเคลื ่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 
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5.8 โครงการ
แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า
ค ว า มยากจน
ห ร ื อ ก า ร
เสร ิมสร ้างให้
ป ระ เทศ ช า ติ
ม ั ่ นคง  ม ั ่ งคั่ ง 
ย ั ่ งย ืนภายใ ต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั ่งยืน ซึ ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ ่นมีความมั่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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5.9 
งบประมาณ    
มีความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความม ีประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) (3) ความม ีประส ิทธ ิ ผล 
(Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
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5 . 10  ม ี ก า ร
ประมาณการ
ราคาถ ู กต ้ อ ง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5  

5 . 11  ม ี ก า ร
กำหนดตัวชี ้วัด 
( KPI)  แ ล ะ
สอดคล ้องกับ
ว ัตถ ุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท ี ่  ส ามาร ถว ั ด ได ้  (measurable) ใ ช ้ บอกประส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึนสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 
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5.12 ผลที่คาด
ว ่ า จ ะ ไ ด ้ รั บ 
สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร ็จได้ (3) ระบุสิ ่งที ่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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รวมคะแนน 100  
 



 
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ  จาก 
 7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6)  แบบการประเม ินโดยใช ้ว ิธ ีการแก ้ป ัญหาหร ือเร ียนร ู ้ จากป ัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นหรือ                            
Problem-Solving Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที ่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ ่าย (Cost)                     
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


