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คํานํา 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งเปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการ
กําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนา 

 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห (พ.ศ.2561-2565) ไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน หนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ที่
เก่ียวของ และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสิงห  ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสมบูรณ 
 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพ่ือประโยชนของทองถ่ินตอไป   
 

       องคการบริหารสวนตําบลสิงห   
 

                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 
               หนา 
 
สวนที่  1  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน             1 
 
สวนที่  2  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น           18 
 
สวนที่  3  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบตั ิ          46 

- แบบ ผ.01     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                           47 
- แบบ ผ.02     บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   49 
- แบบ ผ.02/1  บัญชีโครงการพัฒนาสําหรบัโครงการเกินศักยภาพ                    93 
- แบบ ผ.03     บัญชีครุภัณฑ                                                               99 

 
สวนที่  4  การติดตามและประเมินผล           104 

 

 

 

 



ส่วนที่   1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห ์

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 

ต ำบลสิงห์มีประวัติทำงชุมชนเป็นระยะเวลำนำนก่อนสมัยประวัติศำสตร์จำกกำรขุดพบ
โครงกระดูกที่ริมฝั่งแม่น้ ำแควน้อย ภำยในอุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์ เป็นที่ตั้งโบรำณสถำนที่ส ำคัญ      
คืออุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์ แสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยกว่ำ 1,000 ปี ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น 
เมืองสิงห์ยังจำรึกว่ำให้เป็นเมืองหน้ำด่ำนในกำรป้องกันชำยแดนไทยพม่ำ ในรัชกำลที่ 5 เมืองสิงห์ได้ถูกยุบจำก
เมืองหน้ำด่ำนเป็นต ำบลขึ้นกับอ ำเภอไทรโยค ตำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเป็นมณฑลในขณะนั้น      
ต่อมำต ำบลสิงห์นั้นมีพ้ืนที่กว้ำงใหญ่ติดชำยแดนพม่ำที่หมู่ที่ 2 บ้ำนบ้องตี้และหมู่ที่ 3 บ้ำนศรีมงคล จึงแยกไปตั้งเป็น
ต ำบลใหม่เป็นต ำบลบ้องตี้และต ำบลศรีมงคล ท ำให้ต ำบลสิงห์มีขนำดเล็กลงและแบ่งเขต กำรปกครองใหม่   
เป็น 6 หมู่บ้ำนอย่ำงในปัจจุบัน มำตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๑ และตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล โดยให้มีกำรจัดตั้งสภำต ำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๖          
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘  เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บำท  

สภำต ำบลสิงห์ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี จึงได้รับกำรยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสิงห์ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่วันที่ ๑๙  
มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 25539 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์  ได้รับกำรยกฐำนะ
จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก เป็น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ ขนำดกลำง ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑       
และประกำศเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ขนำดกลำง เมื่อวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๕๒ 
 

 ๑.๒ ที่ตั้งและอาณาเขต   
ต ำบลสิงห์ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ ำเภอไทรโยค 

ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอไทรโยค ประมำณ ๒๒ กิโลเมตร และห่ำงจำกจังหวัดกำญจนบุรี ประมำณ ๔๒ กิโลเมตร
โดยมีอำณำเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดกับ   ต ำบลวังด้ง  อ ำเภอเมือง, ต ำบลลุ่มสุ่ม อ ำเภอไทรโยค จงัหวัดกำญจนบุรี 
ทิศใต ้  ติดกับ   ต ำบลบ้ำนเก่ำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดกำญจนบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ   ต ำบลบ้ำนเก่ำ ต ำบลวังด้ง ต ำบลลำดหญ้ำ  อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ   ต ำบลศรีมงคล  อ ำเภอไทรโยค  จังหวัดกำญจนบุรี 

 

 ๑.3 เนื้อที่  
ต ำบลสิงห์มีเนื้อที่ทั้งหมด   ๘๗   ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  ๕๔, ๓๗๕  ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑.4 ภูมิประเทศ    
 ต ำบลสิงห์มีลักษณะภูมิประเทศของต ำบลสิงห์ส่วนใหญ่เป็นที่รำบเชิงเขำ บำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มติด

แม่น้ ำ ด้ำนทิศตะวันตกจดแม่น้ ำแควน้อยและเป็นอำณำเขตของต ำบลพ้ืนที่ลำดเอียงเทจำกทิศตะวันออกไป   
ทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ ำแควน้อย ดินมีลักษณะร่วนสีด ำในเขตรำบลุ่มแม่น้ ำร่วนสีแดงในเขตรำบลุ่มเชิงเขำ         
มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงสภำพอำกำศร้อนในฤดูแล้งที่ยำวนำน ฤดูฝนจะเริ่มประมำณเดือนพฤษภำคม – 
ตุลำคม ของแต่ละปี ฝนไม่ต้องตกตำมฤดูกำล ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ ำธรรมชำติเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่ อยู่ในเขตหวง
ห้ำมทำงทหำร ตำม พรก. 2481 ทั้งต ำบล ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2517 ทหำรยกให้ สปก.น ำมำออกเอกสำรสิทธิ์ สปก.
4 – 01 บำงส่วน และบำงส่วนมีเอกสำรสิทธิ์เป็น นส.3, นส.3 ก.   ที่เหลือมีเพียงใบเสียภำษี ภบท.5 เพียงอย่ำง
เดียว 

 
 

แผนท่ีต าบลสิงห์โดยสงัเขป 



๑.5 จ านวนหมู่บ้าน   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์มีหมู่บ้ำนจ ำนวน   ๖ หมู่บ้ำนอยู่ในเขตต ำบลสิงห์เต็มทั้ง  ๖  หมู่บ้ำน      

มีจ ำนวน 1,765 ครัวเรือน ประชำกรทั้งสิ้น 4,802 คน แยกเป็นชำย 2,415 คน หญิง  2,387 คน  มีควำม
หนำแน่นเฉลี่ย ๕4 คน / ตำรำงกิโลเมตร  
ตารางแสดงจ านวนประชากรต าบลสิงห์ 
 

 

ที่มา  :  ส ำนักทะเบียนอ ำเภอไทรโยค ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.  ๒๕62 
 

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑ อาชีพ ประชำกรในเขตต ำบลสิงห์ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม พอจ ำแนกอำชีพของ

รำษฎรได้ดังนี้ 
- เกษตรกรรม ท ำไร่มันส ำปะหลัง ไร่อ้อย ท ำนำ ข้ำวโพด ยำงพำรำ, สวนผลไม้ และปลูกพืชผัก

สวนครัว ร้อยละ ๘๐ 
- สัตว์เลี้ยงร้อยละ ๗   (โค หมู ไก่) 
- รับจ้ำงทั่วไปร้อยละ ๗ (สถำนบริกำร และก่อสร้ำง,   รับจ้ำงทั่วไป) 
-   ค้ำขำยร้อยละ ๓ 
-   อ่ืน ๆ (รับรำชกำร   และอำชีพส่วนตัว)   ร้อยละ   ๓ 

ข้อมูลพื้นที่ทางการเกษตรและประชากรสัตว์เลี้ยง 
ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตร จ านวน 980 คน 
จ านวนพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ต าบลสิงห์  มีทั้งหมด16,558 ไร่  แยกได้ ดังนี้ 
พื้นที่ให้เช่ำ 354  ไร่   พ้ืนที่ของตนเอง 7,373 ไร่  และเช่ำ 5,938 ไร่  
เอกสำรที่ดินในต ำบลสิงห์  จ ำแนกได้ ดังนี้ นส.3.,นส.3ก  1,874 ไร่   / สปก 4-01 5,079 ไร่ 
 / ภ.บ.ท.5  4,745 ไร่ 

ชนิดพืช จ านวน 
(ไร่) 

ชนิดพืช จ านวน 
(ไร่) 

ชนิดพืช จ านวน 
(ไร่) 

ชนิดพืช จ านวน 
(ไร่) 

มันส ำปะหลัง 4,156 ฝ้ำย - ขมิ้น - มะขำมเทศ 1 
อ้อย 1,740 ยำงพำรำ 20 พริก 33 มะระ - 
ข้ำวโพด 866 ข้ำว 71 สละ - แตง 1 
มะกรูด 45 ยูคำลิปตัส - มะละกอ 34 ลีลำวด ี - 
มะนำว 14 กล้วย 54 ถั่ว 5 อื่น................. 1 
ตะไคร ้ 48 มะเขือ 7 มะขำมหวำน 12   

หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร  ( คน  ) จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้ำนปำกกิเลน 647 658 1,305 552 นำยสมมำตร พุมเรียง 
๒ บ้ำนวังสิงห์ 450 462 912 284 นำยยอด อิ่มพลับ 
๓ บ้ำนหนองปลำไหล 193 211 404 136 นำยสมร ศรีส ำล ี
๔ บ้ำนหนองปรือ 444 438 882 291 นำยสังวร พรำยทอง 
๕ บ้ำนพุไม้แดง 516 443 959 685 นำยสุภำพ กอฟัก ( ก ำนัน) 
๖ บ้ำนท่ำตำเสือ 344 339 683 268 นำยสมบตั ิ ศรีสวย 

รวม 2,594 2,541 5,135 2,216  



จ านวนสัตว์เลี้ยง 
ประเภทสัตว์ปีก 

ไก่ เป็ด นก 
ไก่พ้ืนเมือง 
จ ำนวน 1,821 ตัว 89 ครัวเรือน 

เป็ดเทศ      
จ ำนวน 6 ตัว 2 ครัวเรือน 

นกเขำ        
จ ำนวน 1 ตัว 1 ครัวเรือน 

ไก่เนื้อ 
จ ำนวน 191 ตัว 7 ครัวเรือน 

เป็ดเนื้อ    
จ ำนวน 10 ตัว 1 ครัวเรือน 

นก  
จ ำนวน 3 ตัว 1 ครัวเรือน 

ไก่ไข่  
จ ำนวน 453 ตัว 31 ครัวเรือน 

เป็ดไข ่
จ ำนวน 190 ตัว 12 ครัวเรือน 

นกกระลำง 
จ ำนวน 1 ตัว 1 ครัวเรือน 

ไก่ชน 
จ ำนวน 207 ตัว 7 ครัวเรือน 

ห่ำน 
จ ำนวน 4  ตัว 1 ครัวเรือน  

ไก่แจ ้
จ ำนวน558 ตัว 29 ครัวเรือน   

 

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 

  เศรษฐกิจของประชำกรในต ำบลสิงห์ขึ้นกับพืชเศรษฐกิจหลัก คือ มันส ำปะหลัง และอ้อย กำรรับจ้ำงใน
สถำนประกอบกิจกำรเพ่ือกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ กำรรับจ้ำงภำคกำรเกษตร กำรรับจ้ำงก่อสร้ำง รับจ้ำงทั่วไป 
รำยได้ต่อหัวประชำกรตำมข้อมูล จปฐ. 77,546 บำท/คน/ปี ฐำนะของประชำกรในต ำบลสิงห์มีฐำนะปำน
กลำง ควำมเป็นอยู่สะดวกสบำยไม่นิยมประกอบอำชีพเสริม 

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
-   ธนำคำร  -          แห่ง 
-   โรงแรม   ,   รีสอร์ท    เปดิบริกำรแล้ว   5    แห่ง     ดังนี้ 

1. เขำน้ ำนำ บูติก รีสอร์ท    ๓.  ทำยัน รีสอร์ท   
๔. บ้ำนผำน้ ำรีสอร์ท  ๕.  กำญจนธำรำรีสอร์ท   
6. ชฎำกำญจน์ รีสอร์ท 

-  สถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ       
๑. อุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์ 
2. ป่ำชุมชนบ้ำนวังสิงห์  

-  ปั้มน้ ำมัน   ๑   แห่ง  (ขนำดใหญ่   ๑    แห่ง ) -  โรงงำนอุตสำหกรรม   -         แห่ง 
-  ลำนมันส ำปะหลัง     ๕     แห่ง     -  ร้ำนค้ำซุปเปอร์มำเก็ต    ๕    แห่ง 
- เหมืองแร่โดโลไมค์ 1 แห่ง      - โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 แห่ง 
- ฟำร์มไก่ 1 แห่ง       - รำ้นค้ำขำยของขนำดเล็กมีอยู่โดยทั่วไปใน 
                                                              ต ำบล (อำหำรและของช ำ) 
 

โคพื้นเมือง จ ำนวน 196 ตัว 15 ครัวเรือน 

โคขุน จ ำนวน 3 ตัว 1 ครัวเรือน 
แกะ      3    ตัว 1  ครัวเรือน 
แพะ 31 ตัว 3 ครัวเรือน 
สุนัข เพศผู้ 564 ตัว เพศเมีย  434     ตัว รวม 998  ตัว 399  ครัวเรอืน 
แมว เพศผู้ 307 ตัว เพศเมีย 239 ตัว รวม 546  ตัว 196  ครัวเรอืน 
สุกรพันธุ์ 10 ตวั 1 ครัวเรือน  



3. สภาพสังคม 
๓.๑ การศึกษา  

๓.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษำ มี 3 แห่ง  คือ 
- โรงเรียนวัดปำกกิเลน 
- โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ 
- โรงเรียนบ้ำนท่ำตำเสือ 

๓.๑.๒ โรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำส ๑ แห่ง 
- โรงเรียนบ้ำนวังสิงห ์

 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 
 

โรงเรียน จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นระดับชั้น  ( คน ) 
อนุบำล ๑ อนุบำล ๒ อนุบำล 3 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม 

โรงเรียนบ้ำนวังสิงห ์ 0 31 22 30 41 29 28 30 32 36 36 29 344 

โรงเรียนวดัปำกกิเลน 0 17 16 12 9 14 13 8 12 - - - 101 

โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ 0 3 4 8 5 12 4 7 5 - - - 38 

โรงเรียนบ้ำนท่ำตำเสือ 0 4 6 5 3 4 4 3 4 - - - 33 

รวม 0 55 48 55 58 59 49 48 53 36 36 29 516 

ที่มา  :  ข้อมูลจำกโรงเรียนในต ำบลสิงห์ ณ วันที่ 1  มิถุนำยน พ.ศ.  ๒๕62 
 เมื่อนักเรียนจบจำกในระดับประถมศึกษำ จะเข้ำศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำโรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์

วิทยำคม ,โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี ๑ ( บ้ำนเก่ำวิทยำ ) และมีบำงส่วนเข้ำศึกษำต่อในเขต  
อ ำเภอเมอืง  

ต ำบลสิงห์ มีโรงเรียนขยำยโอกำสเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นที่ โรงเรียนบ้ำนวังสิงห์ หมู่ ๒  
ต ำบลสิงห์ อ ำเภอไทรโยค  จังหวัดกำญจนบุรี 

๓.๑.๓ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   ๒    แห่ง 
  -   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกกิเลน ตั้งอยู่ที่ ๑ ต ำบลสิงห์ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี 
  -   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังสิงห์   ตั้งอยู่ที่ ๒ ต ำบลสิงห์ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี 
ตารางแสดงจ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ชื่อศูนย ์ จ านวนเด็ก 
อายุ  2 – 5 ปี  

ช ญ รวม 
ศพด. บ้ำนปำกกิเลน 30 17 47 
ศพด.บ้ำนวังสิงห ์ 34 24 58 

รวม 64 41 105 
 ที่มา  :  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ณ วันที่ 1  มิถุนำยน พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
๓.๒.๑ วัด ๗ แห่ง     

- วัดปำกกิเลน   - วัดสิงห์ไพบูลย์ประชำสรรค์ 
- วัดถ้ ำเสือดำว   - วัดหนองปรือ 
- วัดพุปลู   - วัดป่ำหลวงตำมหำบัวญำณสัมปันโน 
- วัดท่ำตำเสือ  

๓.๒.๒ ส ำนักสงฆ์ 3 แห่ง  
-   ที่พักสงฆ์สันติกำญจน์เจริญธรรม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๕ บ้ำนพุไม้แดง 
-   ที่พักสงฆ์ถ้ ำมะซำง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้ำนหนองปรือ 
-   ที่พักสงฆ์ไม่มีชื่อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้ำนพุไม้แดง (ยังไมม่ีกำรตั้งชื่ออย่ำงเป็นทำงกำร)  

๓.๒.๓ สถำนปฏิบัติธรรม ๑ แห่ง 
-   สถำนปฏิบัติอยู่เย็นเป็นสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้ำนปำกกิเลน  
ประชำชนทั่วไปมีควำมยึดมั่นในพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะวันส ำคัญทำงศำสนำ  

ประชำชนจะเข้ำวัดท ำบุญกันมำกในแต่ละวัด 
๓.๓ ด้านสาธารณสุข 

๓.๓.๑ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนท่ำกิเลน มีเจ้ำหน้ำที่ 5 คน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑  
บ้ำนปำกกิเลน ต ำบลสิงห์ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี    

-  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  ( อสม. )  จ ำนวน 59 คน 
-  อัตรำกำรมีกำรใช้ส้วม ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ 
-  กองทุนยำประจ ำหมู่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน 

3.3.2 กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลสิงห์ ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้  

ก. งบประมาณ 
1.1 เงินที่ได้รับกำรจัดสรรจำก สปสช.      169,470.00 บำท  
1.2 เงินสมทบจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์       67,788.00 บำท 
ยอดเงิน ณ วันที่ 26 กันยายน 2560    120,182.90 บาท  

ข. ค่าใช้จ่ายของโครงการทั้ง 5 ประเภท 
2.1 ประเภทที่ 1 กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร 

หรือสถำนบริกำรหรือหน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
 - โครงกำรลดกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยในกลุ่มวัยรุ่น   26,800   บำท 
 - โครงกำรมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม   50,000   บำท 
 - โครงกำรนมแม่ต ำบลสิงห์     13,400   บำท 
 รวมทัง้สิ้น       90,200   บาท 

 2.2 ประเภทที่ 2  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนในพ้ืนที่     
ได้ด ำเนินงำนตำมแผนงำน หรือโครงกำร หรือกิจกรรมเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค ให้แก่สมำชิก
หรือประชำชนในพื้นท่ี 

- โครงกำรลดควำมเสี่ยงของเกษตรกรจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 26,800   บำท 
รวมทั้งสิ้น        26,800   บาท 

 
 



2.3 ประเภทที่ ๓ กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค 
กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  

- โครงกำรอบรมดูแลเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ    12,080   บำท 
และผู้พิกำรที่ติดเตียงและช่วยเหลือตัวเองไมได้   

- โครงกำรส่งเสริมทันตสุขภำพในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   21,360   บำท 
รวมทั้งสิ้น        33,440 บาท 

2.4 ประเภทที่ ๔ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ให้มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรำยรับของกองทุนหลักประกันสุขภำพในแต่ละ
งบประมำณนั้น เป็นเงิน        20,000 บาท 

 2.5 ประเภทที่  5  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติ ในพ้ืนที่ ให้คณะกรรมกำรกองทุน
พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้
ตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสม และทันต่อสถำนกำรณ์ได้ 

-  โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก            51,200 บำท 
(ค่ำน้ ำมันฉีดพ่นหมอกควัน + ค่ำตอบแทนรณรงค์ )             21,011 บำท 
รวมทั้งสิ้น       72,211 บาท  

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.๔.๑ สถำนีต ำรวจ   (ป้อมประจ ำหมู่บ้ำน)   ๒   แห่ง ดังนี้ 

- จุดสกัดเมืองสิงห์ หมู่ ๑ บ้ำนปำกกิเลน 
- ป้อมปำกกิเลน หมู่ ๕ พุไม้แดง 

3.4.2 ควำมพร้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ 
- ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน จ ำนวน 1 แห่ง 
- สมำชิกเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 1 กลุ่ม จ ำนวน 41 คน 
- เจ้ำพนักงำนป้องกันภัยและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 1 คน และมีผู้ช่วย 1 คน 
- รถบรรทุกน้ ำดับเพลิง 1 คัน 
- รถพยำบำลฉุกเฉิน 1 คัน 
- อุปกรณ์ช่วยเหลือสำธำรณภัยต่ำงๆ  

- ชุดดับเพลิงกลำงแจ้ง จ ำนวน 5 ชุด 
- สำยดับเพลิง  จ ำนวน 8 เส้น 
- หัวฉีดดับเพลิง จ ำนวน 2 ตัว 
- กรวยจรำจร จ ำนวน 90 อัน 
- ไฟสัญญำณจรำจร จ ำนวน1 ชุด 
- เสื้อชูชีพ จ ำนวน 15 ตัว 
- อุปกรณ์เตือนภัย (ไซเลนมือหมุน) จ ำนวน 1 ตัว 
 
 
 
 

 
   



๔. ด้านสังคมสงเคราะห ์
๔.๑ เบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
  

หมู่ 
ชื่อหมู่บ้าน จ านวนผู้สูงอายุ ( คน ) หมายเหตุ 

งบประมาณเงิน
อุดหนุน 

งบประมาณ 
อบต. 

งบประมาณ
รัฐบาล 

ขอขึ้นบัญช ี

๑ บ้ำนปำกกิเลน - - 164 14  
๒ บ้ำนวังสิงห์ - - 99 12  
๓ บ้ำนหนองปลำไหล - - 63 7  
๔ บ้ำนหนองปรือ - - 119 9  
๕ บ้ำนพุไม้แดง - - 50 55  
๖ บ้ำนท่ำตำเสือ - - 104 3  

รวม - - 599 67  
ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน 2562    
 

4.๒ เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ 
 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนผู้พิการ ( คน ) หมายเหตุ 
งบประมาณเงิน

อุดหนุน 
งบประมาณ

อบต. 
งบประมาณ

รัฐบาล 
ขอขึ้นบัญช ี

๑ บ้ำนปำกกิเลน - - 36 -  
๒ บ้ำนวังสิงห์ - - 22 -  
๓ บ้ำนหนองปลำไหล - - 12 -  
๔ บ้ำนหนองปรือ - - 32 -  
๕ บ้ำนพุไม้แดง - - 14 -  
๖ บ้ำนท่ำตำเสือ - - 17 -  

รวม - - 133 -   
ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน 2562  

๔.๓ เบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนผู้เอดส์ ( คน ) หมายเหตุ 
งบประมาณเงิน

อุดหนุน 
งบประมาณ 

อบต. 
งบประมาณ

รัฐบาล 
ขอขึ้นบัญช ี

๑ บ้ำนปำกกิเลน 6 - - -  
๒ บ้ำนวังสิงห์ 4 - - -  
๓ บ้ำนหนองปลำไหล 1 - - -  
๔ บ้ำนหนองปรือ - - - -  
๕ บ้ำนพุไม้แดง 1 - - -  
๖ บ้ำนท่ำตำเสือ 2 - - -  

รวม 14 - - -  
ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน 2562 



4.4 ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสิงห์ 
 ตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพำตัวเองรู้จักวำงแผนบริหำรจัดกำร แก้ไขปัญหำต่ำงๆในชุมชน โดยสมำชิกชุมชนช่วยกันเอง 
รวมทั้งให้รู้จักประหยัด มีวัฒนธรรมในกำรออมเงิน เพ่ือตอบสนองพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรชุมชนขึ้นในต ำบลสิงห์ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี  2555 
โดยมีเป้ำหมำยระดมทุนเข้ำกองทุนรำยละ 1 บำท ต่อ วัน เพ่ือช่วยสมำชิกด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่สมำชิกใน
ชุมชนด้วยกันเอง ตำมหลักเกณฑ์ท่ีสมำชิกให้ควำมเห็นชอบผ่ำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกองทุน 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลสิงห์ ได้ช่วยเหลือสมำชิก โดยมีรำยละเอียด 
ดังนี้ 

ที ่ สวัสดิกำร จ ำนวนผู้รับ
ประโยชน์ 

(คน) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 กำรเกิด 1 500  
2 กำรเจ็บป่วย 112 45,000  
3 กำรศึกษำ 8 4,000  
4 กำรเสียชีวิต 6 27,000  

รวม 76,500  
 ในปัจจุบัน ณ พฤษภำคม พ.ศ.2562 กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลสิงห์ มีสมำชิก 815 คน และมีทุน
ในกองทุน จ ำนวน 1,452,331.61 บำท 

๕. การบริการพ้ืนฐาน   
๕.๑ กำรคมนำคม 

๕.๑.๑ ทำงรถยนต์  มีถนนติดต่อกับจังหวัด อ ำเภอ จ ำนวน ๒ เส้นทำง คือ  
 -  ทำงหลวงแผ่นดินลำดยำงสำย ๓๒๓    (กำญจนบุรี – ทองผำภูมิ)    

          - ถนนลำดยำงเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนและต ำบล สำยลุ่มสุ่ม - บ้ำนเก่ำ ระยะทำง ๑7   กิโลเมตร 
          - ถนนลำดยำงเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนและต ำบล สำยวังสิงห์ – ยำงโทนระยะทำง 7    กิโลเมตร     

            - ถนนในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่ เป็นถนนลูกรังเกรด บด อัดแน่น  มีถนนคอนกรีตและลำดยำงในเขตชุมชน
ทุกหมู่บ้ำน 

 ๕.๒.๒ ทำงรถไฟ มีรถไฟสำยธนบุรี – น้ ำตก(สำยสันติภำพ) ผ่ำนต ำบลสิงห์ จ ำนวน  ๓ สถำนี          
คือ สถำนีท่ำตำเสือ, สถำนีบ้ำนท่ำกิเลน, สถำนีบ้ำนวังสิงห์ ส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเป็นอย่ำงดี 

 กำรเดินทำงประชำชนจะเดินทำงเข้ำมำเมือง   และอ ำเภอโดยใช้ทำงหลวงแผ่นดินสำย ๓๒๓ 
กำญจนบุรี -  ทองผำภูมิ, สำยกำญจนบุรี - บ้ำนเก่ำ โดยรถยนต์ส่วนตัวมีรถประจ ำทำงบริกำรแต่ประชำชนไม่
นิยมใช้บริกำรประชำชนบำงส่วน และนักท่องเที่ยว นิยมใช้บริกำรของกำรทำงรถไฟซึ่งนับว่ำสะดวกมำกในกำร
เดินทำงนอกเหนือจำกกำรเดินทำงโดยรถยนต์ แต่จ ำกัดด้วยเที่ยวกำรเดินรถของกำรทำงรถไฟแห่งประเทศไทย 
เส้นทำงลูกรังในหมู่บ้ำนที่ตัดผ่ำนพื้นที่ท ำกำรเกษตรจะช ำรุดเสียหำยในฤดูฝน  ในช่วงฝนตกหนักเกิดอุทกภัยท ำ
ให้ถนนพังเสียหำย ไม่สำมำรถใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมได้เกือบทุกปี ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ ต้องเสีย
งบประมำณในกำรซ่อมแซมเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปีและทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์มีงบประมำณไม่
เพียงพอและภำรกิจหน้ำที่เป็นจ ำนวนมำก ที่จะมำด ำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นถนนคอนกรีตหรือลำดยำงได้ 

 
 



ก. ข้อมูลถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
 

ล าดับ
ที ่

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 

ประเภทผิวจราจร 
ลาดยาง คสล. 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
( ม. ) 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
       ( ม. ) 

หมู่ที่ 1 บ้านปากกิเลน 
1 กจ.ถ100-08 ท่ำมะกรูด ซ.2   245 5 
2 กจ.ถ100-09 ท่ำมะกรูด 1,000 6 200 6 
3 กจ.ถ.100-10 ท่ำมะกรูด ซ.1   400 4 
4 กจ.ถ.100-11 บ้ำนหำดแหลม 1,000 5   
5 กจ.ถ.100-12 สถำนีรถไฟ 2,050 6   
6 กจ.ถ.100-13 บ้ำนนำยนิวัฒน์   300 5 
7 กจ.ถ.100-14 บ้ำนนำยบุญสม   500 5 
8 กจ.ถ.100-15 บ้ำนหำดแหลม ซ.1 900 5   
9 กจ.ถ.100-19 เรียบทำงรถไฟ ซ.2 (บ้ำนไร่นอก)   400 4 

10 กจ.ถ.100-22 ป้อมต ำรวจ 750 6   
11 กจ.ถ.100-25 เรียบทำงรถไฟ ซ.3 (นำยส ำเริง)   270 4 
12  บ้ำนหำดแหลม ซ.2 (สมจติ สุ่มเมำ) 580 6   

หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห์ 
13 กจ.ถ.100-36 เนินกรวด 3,400 6   
14 กจ.ถ.100-40 ห้องสมุด (หน้ำวัดวังสิงห์)   1,050 6 
15 กจ.ถ.100-41 หน้ำ รร.วังสิงห์ (นำยธงชัย) 300 5   
16  แยกทำงหลวง 323-หนองปลำไหล 7,400 6   

หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล 
17 กจ.ถ.100-32 ท่ำตรง 800 6   
18 กจ.ถ.100-34 บ้ำนป้ำแหวง 140 4   

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ 
19 กจ.ถ.100-26 บ้ำนหนองปรือ 2,100 5   
20 กจ.ถ.100-27 หลังปรำสำทเมืองสิงห ์ 1,950 6 600 6 
21 กจ.ถ.100-28 ช่องไอ้โอ   195 5 
22 กจ.ถ.100-30 หลังวัดหนองปรือ   250 4 

หมู่ที่ 5 บ้านพุไม้แดง 
23 กจ.ถ.100-44 พุไม้แดง 730 6 1,770 6 
24  วัดพุปล ู   245 5 

หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาเสือ 
25 กจ.ถ.100-01 เมืองครุฑ 500 6   
26 กจ.ถ.100-02 วัดท่ำตำเสือ 1,200 6 1,540 6 
27 กจ.ถ.100-07 รำงกระโดน   350 4 
28  รำงกระโดน ซ.2   170 4 

ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 



ข. ข้อมูลถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 

ล าดับ
ที ่

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 

ประเภทผิวจราจร 
ลูกรัง หินคลุก 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
( ม. ) 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
       ( ม. ) 

หมู่ที่ 1 บ้านปากกิเลน 
1 กจ.ถ100-08 ท่ำมะกรูด ซ.2 300 5   
2 กจ.ถ.100-10 บ้ำนหำดแหลม 1,300 5   
3 กจ.ถ.100-13 บ้ำนนำยนิวัฒน์   550 5 
4 กจ.ถ.100-14 บ้ำนนำยบุญสม 730 4   
5 กจ.ถ.100-16 สถำนีรถไฟ ซ.2 (นำยสมพิศ) 100 5 500 5 
6 กจ.ถ.100-17 เรียบทำงรถไฟ (นำยปรีชำ)   1,600 6 
7 กจ.ถ.100-18 สถำนีรถไฟ ซ.1 (จ่ำเผ่ำ)   550 5 
8 กจ.ถ.100-20 บ้ำนไร่ยุงทอง 315 4 1,585 4 
9 กจ.ถ.100-21 บ่อขยะ 2,100 5   

10 กจ.ถ.100-23 บ้ำนนำงปทุม  เภำด้วง 1,300 3   
11 กจ.ถ.100-24 บ้ำนท่ำช้ำง (นำงแฉล้ม) 350 4 300 4 
12 กจ.ถ.100-25 เรียบทำงรถไฟ ซ.3 (นำยส ำเริง) 430 4   
13  เรียบทำงรถไฟ ซ.4 (นำยเพยีว) 500 4   
14  เรียบทำงรถไฟ ซ.1 (นำงน้อย) 400 4   

หมู่ที่ 2 บ้านวังสิงห์ 
15 กจ.ถ.100-37 นำยบุญมำ   800 4 
16 กจ.ถ.100-38 ชัฎหนองแดง (นำยสมพร)   700 6 
17 กจ.ถ.100-39 รำงกระชำย 1,100 4   
18 กจ.ถ.100-42 บ้ำนนำยเสนห่ ์   250 5 
19 กจ.ถ.100-43 บ้ำนป้ำเทือง   350 4 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล 
20 กจ.ถ.100-31 หนองปลำไหล ซ.1 (นำยถำวร)   1,300 4 
21 กจ.ถ.100-32 ท่ำตรง 450 6 290 6 
22 กจ.ถ.100-33 บ้ำนนำยนิวัฒน์ 1,000 4   
23 กจ.ถ.100-34 บ้ำนป้ำแหวง   320 4 
24 กจ.ถ.100-35 ยำงโทน ซ.1 (นำยท๊ง) 600 4   
25  ท่ำตรง ซ.1 (นำยหนุน)   400 4 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ 
26 กจ.ถ.100-28 ช่องไอ้โอ 3,805 5 584 5 
27 กจ.ถ.100-29 แม่กะบำล 600 4 300 4 
28 กจ.ถ.100-30 หลังวัดหนองปรือ 400 4   
29  หลังปรำสำทเมืองสิงห์ ซ.3 (หนองหอย) 655 5   
30  สำมแยกไรผู่้ช่วยสมบัติ สมบูรณ์ผล 195 4   

หมู่ที่ 5 บ้านพุไม้แดง 
31 กจ.ถ.100-44 พุไม้แพง 700 6   
32 กจ.ถ.100-45 พุไม้แดง ซ.3 2,100 4   
33  หนองยิงเสือ 655 5   

 



ล าดับ
ที ่

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 

ประเภทผิวจราจร 
ลูกรัง หินคลุก 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
( ม. ) 

ระยะทาง 
( ม. ) 

กว้าง 
       ( ม. ) 

หมู่ที่ 5 บ้านพุไม้แดง 
34  วัดพุปล ู 180 5   

หมู่ที่ 6 บ้านท่าตาเสือ 
35 กจ.ถ.100-01 เมืองครุฑ 11,853 6   
36 กจ.ถ.100-03 ห้วยมะไฟ 2,500 6   
37 กจ.ถ.100-04 ห้วยมะไฟ ซ.2 (ผ่ำนสวนยำง) 600 5 300 5 
38 กจ.ถ.100-05 ห้วยมะไฟ ซ.1   650 6 
39 กจ.ถ.100-06 เขำขวำง 700 6   
40 กจ.ถ.100-07 รำงกระโดน 250 4   
41  เมืองครุฑ ซ.2 (เรียบทำงรถไฟ) 800 6   
42  รำงกระโดน ซ.2 330 4   

       
 
ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕62 
 

๕.๒ กำรโทรคมนำคม 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข  -  แห่ง 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย์ย่อย ๑ แห่ง อยู่ที่ หมู่ ๑ บ้ำนปำกกิเลน 
- โทรศัพท์บ้ำนมี ๓ หมู่บ้ำน คือ ที่ หมู่ ๑ ปำกกิเลน หมู่ ๔ บ้ำนหนองปรือ และที่ หมู่ ๖ ท่ำตำเสือ    

โทรศัพท์สำธำรณะปัจจุบันมีทุกหมู่บ้ำนหมู่บ้ำนละ ๒ - ๓ ตู้ 
- ในปัจจุบันต ำบลสิงห์ มีสัญญำณเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือครอบคลุมครบทุกหมู่บ้ำนและครบทุก

เครือข่ำย 
๕.๓ กำรไฟฟ้ำ 

 -  ต ำบลสิงห์ ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้ำครบ 100 % แตป่ระสบปัญหำหระแสไฟฟ้ำขัดข้องในช่วงฤดูฝน 
 

๕.๔ แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
๕.๔.๑  แม่น้ ำแควน้อยไหลผ่ำนตลอดแนวเขตของต ำบล ด้ำนทิศตะวันตก 
๕.๔.๒ ล ำห้วยสองพ่ีน้องจะไหลจำกที่รำบเชิงเขำ บริเวณเขำสำมชั้นพ้ืนที่ประมำณ 2,000 ไร่ มีห้วยเล็กๆ  

2 ล ำห้วย ไหลมำบรรจบกันบริเวณคุ้มบ้ำนเนินกรวด ไหลผ่ำนท่อลอดถนนสำยกำญจนบุรี – ทองผำภูมิ บริเวณทำงเข้ำ    
วัดหลวงตำมหำบัวญำณสัมปันโน รวมเป็นล ำห้วยเดียว ลงตำมล ำห้วยผ่ำนสะพำนข้ำมล ำห้วยบนเส้นทำง     
สำยลุ่มสุ่ม - บ้ำนเก่ำ ลงสู่แม่น้ ำแควน้อยทำงทิศตะวันตก โดยมีฝำยกั้นน้ ำเพ่ือเก็บน้ ำไว้ใช้ในด้ำนกำรเกษตรในฤดูแล้ง 
ช่วงต้นล ำห้วย  ๑   ฝำย ทำงด้ำนล่ำงของล ำห้วยยังไม่มีฝำยกั้นน้ ำ 

๕.๔.๓  ล ำห้วยมะไฟ มีต้นก ำเนิดจำกเขำเมืองครุฑ ไหลลงสู่แม่น้ ำแควน้อยที่หมู่  ๖ บ้ำนท่ำตำเสือมีฝำยกั้นน้ ำ 
๑ ฝำย อยู่ที่ปลำยล ำห้วยส ำหรับรำษฎรได้ใช้น้ ำเพ่ือเกษตรกรรมแต่ใช้ได้เฉพำะปลำยล ำห้วยเท่ำนั้นยังไม่เพียงพอ
จึงต้องท ำกำรก่อสร้ำงฝำยอีก  ๑ ฝำยบริเวณกลำงล ำห้วยเพื่อให้รำษฎรได้ใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 
 
 



๕.๕ ระบบประปำหมู่บ้ำน 
 มีระบบน้ ำประปำทุกหมู่บ้ำนที่ใช้แหล่งน้ ำจำกแม่น้ ำแควน้อย และบ่อบำดำล มีระบบกรองน้ ำและผ่ำน

กำรฆ่ำเชื้อแล้ว  ๓ แห่ง  อีก ๑0 แห่ง ยังไม่มีกำรกระบวนกำรกรองและฆ่ำเชื่อแต่อย่ำงใด หมู่บ้ำนที่ใช้น้ ำจำก
แม่น้ ำแควน้อยเป็นระบบประปำ  ๔ หมู่บ้ำน คือหมู่  ๑, หมู่  ๓,หมู่ ๔ และหมู่ ๖  หมู่บ้ำนที่ใช้น้ ำบำดำลมี ๒  
หมู่บ้ำน คือ       หมู่  ๒ จ ำนวน ๒  บ่อ,หมู่  ๕  จ ำนวน ๕ บ่อ , หมู่  ๖ ใช้น้ ำจำกบ่อน้ ำตื้นจ ำนวน ๑ บ่อ      

ระบบประปำต ำบลสิงห์ ใช้กำรบริหำรบริหำรจัดกำรระบบประปำ โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดูแล, บ ำรุงรักษำ, ซ่อมแซม ระบบประปำเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว เพรำะหำกระบบประปำ
อยู่ในบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ จะต้องด ำเนินกำรภำยใต้ระเบียบของทำงรำชกำรที่มีอยู่ 
จึงไม่สำมำรถบ ำรุงรักษำ และดูแลให้ประชำชนได้อย่ำงทันถ่วงที    
 

สระน้ า สระเก็บน้ ำประจ ำหมู่บ้ำนเป็นสระเก็บน้ ำสำธำรณะมี ๑๐   แห่ง   ดังนี ้
หมู่   ๑ จ ำนวน ๓ แห่ง 
หมู่   ๒ จ ำนวน ๑ แห่ง 
 หมู่   ๓ จ ำนวน ๑ แห่ง 
 หมู่   ๔ จ ำนวน ๒ แห่ง 

  หมู่   ๕ จ ำนวน ๓ แห่ง 
  เก็บน้ ำได้เฉพำะในฤดูฝนเท่ำนั้นมีที 
  หมู่  ๑ จ ำนวน ๑ แห่ง ที่บ้ำนท่ำมะกรูด 
  หมู่  ๒ จ ำนวน ๑ แห่ง ที่บ้ำนชัดหนองแดง 
  หมู่  ๓ จ ำนวน  ๑ แห่ง ที่บ้ำนหนองปลำไหล  
 

6. ศักยภาพในต าบล 
6.๑ ศักยภำพของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 

6.๑.๑ จ ำนวนบุคคลำกร  จ ำนวน     39    คน 
-   ส ำนักงำนปลัด  อบต.  จ ำนวน  12 คน  
 -  กองคลัง   จ ำนวน    4 คน 
 -  กองช่ำง             จ ำนวน    2 คน  
 -  ลูกจ้ำงประจ ำ     

-  ลูกจ้ำงประจ ำ อบต.  จ ำนวน    ๓  คน 
-  ลูกจ้ำงประจ ำถ่ำยโอน จ ำนวน   1 คน 

 -  พนักงำนตำมภำรกิจ  จ ำนวน    12 คน 
 -  ต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน    5 คน 

6.๑.๒ ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
- มัธยมศึกษำ / อำชีวศึกษำ จ ำนวน   14 คน 
 - ปริญญำตรี   จ ำนวน   15 คน 
 - สูงกว่ำปริญญำตรี  จ ำนวน   10 คน 
 
 
 
 



ตารางระดับการศึกษาของบุคลากร ในส่วนต่าง ๆ  
  

ระดับ
กำรศึกษำ 

  

ส านักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา 
รวม 

 
 

พนักงำน 
ส่วน
ต ำบล 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
จ้ำง 
ตำม

ภำรกิจ 

พนัก 
งำน   
จ้ำง 

ทั่วไป 

พนักงำน 
ส่วน
ต ำบล 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
จ้ำง 
ตำม

ภำรกิจ 

พนัก 
งำน  
จ้ำง 

ทั่วไป 

พนักงำน 
ส่วน
ต ำบล 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนัก 
งำนจ้ำง 

ตำม
ภำรกิจ 

พนัก 
งำน  
จ้ำง 

ทั่วไป 

มัธยมศึกษำ / 
อำชีวศึกษำ - 2 6 4 1 - - - - - 1 - 14 

ปริญญำตร ี 5 - 5 - 1 2 - - 1 - - 1 15 

สูงกว่ำ
ปริญญำตร ี 7 - - - 2 - - - 1 - - - 10 

รวม 12 2 11 4 4 2 - - 2 - ๑ 1 39 

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 
 
 

6.๒ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ( ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลำคม ๒๕60  - วันที่   ๓๐  กันยำยน 2๕61 ) องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลสิงห์  มีรำยได้จำกภำษีจัดเก็บเอง  ภำษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป  โดยแยกได้ดังนี้ 

ที ่ รายการ รายรับจริง หมายเหตุ 

๑ ภำษีอำกร 2,437,240.54  
๒ ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 197,142.78  
๓ รำยได้จำกทรัพยส์ิน 138,661.01  
๔ รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ 350,000.00  
๕ รำยได้เบ็ดเตล็ด 37,744.30  
๖ รำยได้จำกทุน -  
๗ ภำษีจัดสรร 14,460,839.72  
๘ เงินอุดหนุน 14,706,533.96  
 รวมเป็นเงิน 32,290,418.01  

เงินอุดหนุนที่รัฐบำลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค/์เฉพำะกิจ 1,910,814.00  
 ที่มา :  งบรำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.๓ รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61  (ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  ๒๕60  - วันที่   ๓๐  กันยำยน ๒๕61 ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์  มีรำยจ่ำยจริง  โดยแยกได้ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ รายจ่ายจริง หมายเหตุ 

๑ งบกลำง 6,421,098.00  
๒ เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,879,920.00  
๓ เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 7,306,333.64  

๔ ค่ำจ้ำงประจ ำ 556,200.00  
๕ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1,715,110.00  
๖ ค่ำตอบแทน 734,200.00  
7 ค่ำใช้สอย 3,956,527.39  
8 ค่ำวัสด ุ 1,954,157.70  
9 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,219,660.62  

10 เงินอุดหนุน 2,041,000.00  
11 รำยจ่ำยอื่นๆ 30,000.00  
12 หมวดครภุัณฑ ์ 120,699.00  
13 หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 3,446,488.75  

 รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,381,395.10  
 อุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค/์เฉพำะกิจ 1,910,814.00  

 ที่มา :  งบรำยรับ – รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 

 

7. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
7.๑ คณะผู้บริหาร  จ ำนวน  ๔  คน  ประกอบไปด้วย 

๑. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ ๑ คน  ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง 
๒. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ ๒ คน  ซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้งจำกนำยกฯ 
๓. เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์   ๑  คน  ซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้งจำกนำยกฯ 

   ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา หมาย
เหตุ 

๑. นำยสำยยันต ์    แสงเคลือบ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปริญญำตร ี  

๒. นำยวินัย    เกิดละมลู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปวส.  
๓. นำยเอกรัตน ์    แซ่ลี้ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปริญญำตร ี  

๔. น.ส.เสำวนิจ    ประทีป เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ปวช.  



7.๒  สมาชิกสภา   มีจ ำนวน  ๑๒ คน  จำก  ๖  หมู่บ้ำน หมู่ละ  ๒ คน  ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง 
 ๑. ประธำนสภำ  ๑ คน 
 ๒. รองประธำนสภำ ๑ คน 
 ๓. สมำชิกสภำ  ๑๐ คน 

รายช่ือสมาชิกสภา 
๑. นำยศักดิ์ชำย  เสงี่ยมไพศำล ประธำนสภำ     ( สมำชิกสภำ อบต.หมู่ ๒) 
๒. นำยประเสริฐ  กองเงิน         รองประธำนสภำ ( สมำชิกสภำ อบต.หมู่ 3) 
๓. นำยปรีชำ เหลืองประมวล สมำชิก อบต.หมู่ ๑ 
๔. นำยศุภชัย พุ่มปรีชำ สมำชิก อบต.หมู่ ๑ 
๕. นำยวีระชำติ คิ้วเจริญพร สมำชิก อบต.หมู่ ๒ 
๖. นำยสำยชล ศรีส ำลี  สมำชิก อบต.หมู่ ๓ 
7. นำยไพรัช สิงหรำ  สมำชิก อบต.หมู่ 4 
8.. นำงท ำนอง ศรีรำจันทร์ สมำชิก อบต.หมู่ ๔ 
9. นำยชลอ ครุฑวงษ์  สมำชิก อบต.หมู่ ๕ 
10. นำยไพศำล  ปิ่นวน  สมำชิก อบต.หมู่ ๕ 
๑๑. นำงสำวสุกัญญำ ศรีนิล สมำชิก อบต.หมู่ ๖ 
๑๒. นำยสำยัน เกตุแก้ว  สมำชิก อบต.หมู่ ๖ 
โดยมี   จ.อ.อัมพร   ทองเหลือ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์  เป็นเลขำนุกำรสภำ 

 ข้อมูลด้านการศึกษาของสมาชิกสภา 
 

 
 

จ านวนสมาชิก 

ระดับการศึกษา 
 

ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 
มัธยมศึกษำตอน

ปลำย 
อนุปริญญำหรือ

เทียบเท่ำ 

 
ปริญญำตร ี

สูงกว่ำ 
ปริญญำตร ี

ชำย   ๑๐  คน - - 10 - - - 
หญิง  ๒   คน - - ๑ ๑ - - 
รวม   ๑๒  คน - - 11 1 - - 

ที่มา: ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนำยน 2562 

 

8. ข้อมูลอื่น ๆ  
8.๑ ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ 

8.๑.๑ ป่ำไม ้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต ำบลสิงห์ เป็นที่รำบเชิงเขำลำดเอียงลงสู่แม่น้ ำ  เกษตรกร ใช้พื้นที่ใน
กำรท ำไร่ ได้แก่ ปลูกมันส ำปะหลัง ปลูกอ้อย และพืชไร่อื่นๆ เป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่หวงห้ำมทำงทหำร
บำงส่วนเป็นภูเขำป่ำเบญจพรรณปกคลุมโดยทั่วไป ในแถบที่รำบเชิงเขำเกือบทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำบล         
หรือประมำณร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ มีป่ำไม้เบญจพรรณและป่ำไผ่จะเหลืออยู่แต่เฉพำะบนเขำ  เนื่องจำกกำรบุกรุกท ำลำย 
เพ่ือต้องกำรที่ท ำกินและน ำไม้มำท ำเฟอร์นิเจอร์หรือ เผำถ่ำนขำย และได้กำรจัดตั้งโครงกำรป่ำชุมชนขึ้น          
ที่หมู่ ๒, ๔, ๕  พ้ืนที่โดยรวมประมำณ ๑,๗๐๐  ไร่ 

8.๑.๒ แร่ธำตุ ในพ้ืนที่ต ำบลมีแร่ธำตุที่ส ำคัญได้แก่ ฟอสเฟส , ดีบุก, วูลแฟรม, แคลไซด์ และในปัจจุบัน
เริ่มมีผู้ประกอบกำรเข้ำมำขอประทำนบัตร ท ำเหมืองแร่โดโลไมค์ แล้ว และมีผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรขอประทำนบัตร
และด ำเนินกำร ขุด เจำะ บดแต่ง แร่โดโลไมค์ แล้ว จ ำนวน 1 รำย 

8.๑.๓ แหล่งน้ ำธรรมชำติ ต ำบลสิงห์มีแม่น้ ำแควน้อยไหลผ่ำนตลอดแนวเขตของต ำบล   มีระบบสูบน้ ำ
ด้วยพลังงำนไฟฟ้ำมำใช้ท ำกำรสูบน้ ำเข้ำพ้ืนที่กำรเกษตรของรำษฎรโดยทั่วไป    



ที ่ สถำนีสูบน้ ำ บริกำร 
ในพ้ืนที่ 

จ ำนวนสมำชิก 
(รำย) 

จ ำนวนพื้นที่ 
(ไร่) 

ควำมยำว 
(เมตร) 

หมำยเหตุ 

1 ท่ำกิเลน หมู่ 1 37 620 1,210  
2 วังสิงห์ หมู่ 2 26 484 750  
3 หนองปลำไหล หมู่ 3 25 817  1,544  
4 ท่ำช้ำง หมู่ 4 18 569  2,980  
5 บ้ำนเก่ำ (1) หมู่ 6 22 404 2,980 1,360 เมตร 

(นอกเขต
ต ำบลสิงห์) 

จำกสภำวกำรณฝ์นไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  อำกำศแห้งแล้ง ประชำชนมีควำมต้องกำรใช้น้ ำจำกโครงกำรสูบน้ ำ เพื่อท ำ
กำรเกษตรเป็นอย่ำงมำก 



ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำ
คุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอ
ภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรยุติธรรม 

(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดน
และชำยฝั่งทะเล  
(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ 
สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

(7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เก่ียวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและ
พัฒนำ SMEs สู่สำกล 
(4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำง
ควำมเจริญ 
(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรวิจัยและพัฒนำ 



(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
(3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำง
บูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
(7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 
 
 
 
 
 



1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
วิสัยทัศน์ 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมอง และทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
(2) พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์คิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 
(3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำค ส่วนค ำนึง ถึงผลกระทบต่อสุขภำพ 
(4) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(1) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้เข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ 
- กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
- ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บภำษี 
- จัดบริกำรด้ำนสุขภำพ 
- เพ่ิมเบี้ยคนพิกำรและเบี้ยผู้สูงอำยุ 
- มีที่ดินท ำกินของตนเอง  
(2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
(3) กำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- สร้ำงและพัฒนำผู้น ำชุมชน 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำร 
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ บริกำร และจัดกำรทรัพยำกร 
(4) เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(1) ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 
(2) ต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
(3) วำงอนำคตรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
(4) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำร 
(5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวกกำรค้ำกำร
ลงทุน 
(6) เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงินทั้งในตลำดเงินและตลำดทุนให้สำมำรถสนับสนุนกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในกำรให้บริกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(1) พัฒนำหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร (One Map) 



(2) เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำง
เศรษฐกิจระยะยำว 
(3) เร่งรัดให้มีกำรประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. .. และแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
(4) ผลักดันกฎหมำยและกลไกเพ่ือกำรคัดแยกขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็นพลังงำน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
(1) ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศนำนำประเทศ 
(2) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
(3) สังคมมีควำมสมำนฉันท์ 
(4) ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) ประเทศไทยมีควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำมทำงทหำร 
(6) อันดับควำมเสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำยต่ ำกว่ำอันดับที่ 20 ของโลก 
(7) อันดับควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีด้ำนไซเบอร์ในต่ ำกว่ำอันดับที่ 10 ของโลก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
(1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ คุณภำพบุคลำกรภำครัฐ 
(2) ปรับปรุงกระบวนกำร งบประมำณ สร้ำงกลไกในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรเงินกำร คลังภำครัฐ 
(3)  ป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(4) ปฏิรูปกฎหมำย และกระบวนกำรยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคมนำคมขนส่ง พัฒนำขนส่งทำงรำง ขนส่งสำธำรณะ โครงข่ำยถนนขนส่งทำง 
อำกำศ ขนส่งทำงน้ ำ 
(2) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำร จัดกำรโลจิสติกส์ กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
(3) กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน กำรใช้พลังงำนทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลำง
พลังงำน 
(4) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำงธุรกิจ สร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(1) ส่งเสริมกำรลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภำพ 
พัฒนำตลำดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 
(2) พัฒนำให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำร
ธุรกิจ 
(3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้ำนบุคลำกร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำร
บริหำรจัดกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
(1) ภำคเหนือ: เป็นฐำนเศรษฐกิจ สร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง 
(2) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ: หลุดพ้นจำกควำมยำกจน สู่เป้ำหมำยกำรพ่ึงตนเอง 

(3) ภำคกลำง : เป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นน ำ 
(4) ภำคใต้ : เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย 
(5) พัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 



(6) พัฒนำฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมหลักของประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงมี
สมดุล 
(7) พัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
(1) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำน ของกำรประกอบธุรกิจกำรบริกำร และกำรลงทุน 
(2) กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ 

(3) กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำร พัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ 

1.3 นโยบาย Thailand 4.0  
ก่อนจะเข้ำสู่ Thailand 4.0 ขอเกริ่นด้วย Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อน ทั้งหมดที่กล่ำวมำ
นี้ล้วนเป็น “โมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย” ถ้ำใน Thailand 1.0 จะเน้นภำคเกษตร Thailand 2.0 เน้น
ภำคอุตสำหกรรมเบำ และ Thailand 3.0 เน้นภำคอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออก 
โมเดลพัฒนำประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่ำนมำ ท ำให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รำยได้ปำนกลำงขั้นสูง” แต่ก็
หยุดอยู่แค่นั้น ท ำให้มีแนวคิด Thailand 4.0 ออกมำ ซึ่งจะสำมำรถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่ำนั้นเยอะ โดย
โมเดลนี้เป็นแนวคิดที่จะน ำโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” เศรษฐกิจทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้แก่  
1. เปลี่ยนจำกกำรผลักดันสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
3. เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้น ภำคบริกำรมำกขึ้น 
องค์ประกอบของโมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่  
1.เปลี่ยนจำกเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบกำร ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐำนะร่ ำรวย 
2.เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภำครัฐคอยช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันสู่กำรเป็น Smart Enterprises 
และ Startups ที่มีศักยภำพสูง 
3.เปลี่ยนจำก Traditional Services ที่มีมูลค่ำต่ ำสู่ High Value Services 
4.เปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำ สู่แรงงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและทักษะสูงเป้ำหมำยที่ได้จำกโมเดลนี้คือเปลี่ยน
ประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ“รำยได้ปำนกลำงขั้นสูง”ให้กลำยเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มีรำยได้สูง”ด้วยนวัตกรรมที่
ช่วยยกระดับคุณภำพของเศรษฐกิจ จำกกลไกต่ำงๆ เน้นไปทำงกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้  
5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่  
1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ 
2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
5) กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 

1.4 นโยบาย Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
กำรพัฒนำในด้ำนอุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำเป็นกำรพัฒนำที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรโลกเป็นอย่ำงมำก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่ำงๆ  ทั่วโลก 



รวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในกำรประชุมองค์กำรสหประชำชำติที่มหำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ และเห็นพ้อง
ต้องกันในกำรตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำทั้งในระดับชำติและระดับสำกลที่ทุกประเทศจะด ำเนินกำรร่วมกันให้ได้ภำยในปี 
2558 โดยเป้ำหมำยดังกล่ำวเรียกว่ำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals 
(MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้ำหมำยหลัก คือ 1. ขจัดควำมยำกจนและควำมหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ 3. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศและบทบำทสตรี 4. ลดอัตรำกำรตำยของเด็ก 5. พัฒนำ
สุขภำพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มำลำเรีย และโรคส ำคัญอ่ืนๆ 7. รักษำและจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
และ 8. ส่งเสริมกำรเป็นหุ้นส่วนเพ่ือกำรพัฒนำในประชำคมโลก 
ระยะเวลำ 15 ปีผ่ำนมำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษท้ัง 8 ข้อ ก ำลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบควำมส ำเร็จเป็น
อย่ำงดีในหลำยประเทศ ซึ่งเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องของกำรพัฒนำ องค์กำรสหประชำชำติจึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำขึ้นใหม่โดยอำศัยกรอบควำมคิดที่มองกำรพัฒนำเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ให้มีควำมเชื่อมโยงกัน  เรียกว่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะ
ใช้เป็นทิศทำงกำรพัฒนำตั้งแต่เดือนกันยำยน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหำคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลำ 15 ปี โดย
ประกอบไปด้วย 17 เป้ำหมำย คือ 
เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
เป้ำหมำยที่ 2 ขจัดควำมหิวโหย บรรลุเป้ำควำมมั่นคงทำงอำหำรและโภชนำกำรที่ดีข้ึน และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 3 ท ำให้แน่ใจถึงกำรมีสุขภำวะในกำรด ำรงชีวิต และส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอำยุ 
เป้ำหมำยที่ 4 ท ำให้แน่ใจถึงกำรได้รับกำรศึกษำที่ได้คุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 5 บรรลุถึงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ และเสริมสร้ำงพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 6 ท ำให้แน่ใจว่ำเรื่องน้ ำและกำรสุขำภิบำลได้รับกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน และมีสภำพพร้อมใช้ส ำหรับทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 7 ท ำให้แน่ใจว่ำทุกคนสำมำรถเข้ำถึงพลังงำนที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตำมก ำลังซื้อของตน 
เป้ำหมำยที่ 8 ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมศักยภำพกำรมีงำน
ท ำและกำรจ้ำงงำนเต็มที่ และงำนที่มีคุณค่ำส ำหรับทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 9 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกำรปรับตัวให้เป็นอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน
และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
เป้ำหมำยที่ 10 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 12 ท ำให้แน่ใจถึงกำรมีแบบแผนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 13 ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้
เป็นไปอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 
ต่อสู้กับกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งกำรสูญเสียควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีควำมเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมโดย
ถ้วนหน้ำ และสร้ำงให้เกิดสถำบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
เป้ำหมำยที่ 17 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในวิธีกำรปฏิบัติให้เกิดผล และสร้ำงพลังแห่งกำรเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ
ระดับสำกลต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 



1.5 แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง 1(กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุร ีสุพรรณบรุ)ี 
วิสัยทศัน์ 
"เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้า เกษตรที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการค้า ชายแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
อย่างสร้างสรรค์" 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยและคุณภำพใน กำรผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตรและเกษตร 
อุตสำหกรรมที่ได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรเพ่ิมศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและพัฒนำเขต เศรษฐกจิพิเศษชำยแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ภำคกำรเกษตร อย่ำงยั่งยืน 
1.6 แผนพัฒนากาญจนบุรี  
วิสัยทศัน์ 
"เมืองแหง่ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง การค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู ่เยน็เป็นสุข" 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรม 
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนสู่สำกล 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ 
1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.2561 – 2564 
จุดยืน 
“พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพิ่มขึ้น โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและย่ังยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน การ
ให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC" 
วิสัยทัศน์ 
1. ส่งเสริมอำชีพให้ประชำชน 
2. พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร เกษตรอุตสำหกรรม 
3. สนับสนุนและสร้ำงแหล่งกระจำยสินค้ำเกษตรและสินค้ำพ้ืนเมือง 
4. พัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 
5. สนับสนุนประชำชน องค์กร หน่วยงำน ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
6. สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรดูแลจัดกำรสถำนที่ท่องเที่ยว 
7. ปรับปรุง พัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่งได้มำตรฐำน 
8. ปรับปรุง  พัฒนำระบบเครือข่ำยคมนำคมให้ครอบคลุม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
10. ปรับปรุง จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำส ำหรับอุปโภค บริโภค   
11. กำรจัดท ำผังเมืองและผังเมืองรวม 
12. พัฒนำสถำนที่พักผ่อนให้มีมำตรฐำนและปลอดภัย 



13. ส่งเสริมกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
14. สนับสนุน ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพให้ประชำชน 
15. สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับประชำชน 
16. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
17. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
18. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำข้อมูลในกำรพัฒนำ 
19. ส่งเสริมควำมรู้ของบุคลำกรให้ได้มำตรฐำน 
20. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
21. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
22. ส่งเสริมกระบวนกำรประชำธิปไตย 
เป้าประสงค์ 
1. ประชำชนมีอำชีพ 
2. สินค้ำเกษตร เกษตรอุตสำหกรรมมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำ  
3. สินค้ำเกษตรมีกำรพัฒนำคุณภำพ  
4. สถำนที่ท่องเที่ยวได้รับกำรปรับปรุงให้ได้มำตรฐำน  
5. ประชำชน องค์กรเอกชนให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลสถำนที่ท่องเที่ยวมำกข้ึน 
6. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมดูแลสถำนที่ท่องเที่ยวให้มีควำมปลอดภัย 
7. เส้นทำงคมนำคมขนส่งมีมำตรฐำนและปลอดภัย  
8. เส้นทำงคมนำคมครอบคลุมเส้นทำงหลัก 
9. ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรได้รับกำรพัฒนำให้ครอบคลุมครบถ้วน 
10. มีน้ ำส ำหรับใช้ในกำรอุปโภค บริโภคอย่ำงเพียงพอ   
11. กำรผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
12. มีสถำนที่ออกก ำลังกำยและสถำนที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มำตรฐำน   
13. กำรศึกษำมีคุณภำพทั้งในระบบและนอกระบบ  
14. สุขภำพอนำมัยของประชำชนดีขึ้น  
15. ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
16. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมเหมำะสมและมีควำมปลอดภัย   
17. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ำรงอยู่   
18. บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
19. มีข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรวำงแผน ตรวจสอบและพัฒนำงำนของท้องถิ่น   
20. กำรบริหำรมีควำมโปร่งใส ยุติธรรม 
21. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน วิเครำะห์ และตรวจสอบ 
22. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย   
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 1.1 กำรส่งเสริมอำชีพ กำรเกษตรและเกษตรอุตสำหกรรม 
1.2 กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรพำณิชยกรรม และกำรค้ำสู่สำกล 
1.3 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง 
    พ้ืนฐำน 

2.1 กำรคมนำคมและกำรขนส่ง 
2.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำน 
2.3 กำรผังเมือง 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 3.1 กำรพัฒนำสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
3.2 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
3.3 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ 
3.4 กำรสำธำรณสุข 
3.5 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3.6 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 
3.7 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 
    ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยำกรธรรมชำติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 กำรส่งเสริมให้ประชำชนใช้พลังงำนสะอำดและพลังงำน 
      จำกกำรเกษตร 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 กำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 กำรส่งเสริมอนุรักษ์โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 
5.3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร 
    บริหำรจัดกำร 

6.1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
6.2 กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำร 
      ปฏิบัติงำน 
6.3 กำรส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำงำน 
6.4 กำรส่งเสริมกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
6.5 กำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม 
 

 

 



1.8 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
1. วิสัยทัศน์ 
“ชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี” 
2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้ำงเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษำสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 มุ่งพัฒนำองค์กรให้ทันเทคโนโลยี 
3 พันธกิจ (เป้าประสงค์) 
1. สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี พัฒนำกำรศึกษำ ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ มีควำมพร้อมในกำรรักษำควำมปลอดภัยในในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงโครงกำรสร้ำง
พ้ืนฐำนต่ำงๆ ให้สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมกีฬำ และนันทนำกำร 

2. เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย สนับสนุนกำรสร้ำงกลุ่มอำชีพตำมปรัชญำตำมเศรษฐกิจพอเพียง 

3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  สืบสำนกำรอนุรักษ์และส่งเสริม ศำสนำ ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เน้นบริกำรประชำชนด้วยระบบสำรสนเทศ 

4. ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในในกำรให้บริกำรเก่ียวกับด้ำนคุณภำพชีวิตในทุกด้ำนๆ ไม่น้อยกว่ำร้อย 75 

2. ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มอำชีพจัดท ำอำชีพเสริมเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 

3. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร และกำรอนุรักษ์ศิลปกรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่ น ไม่
น้อยกว่ำร้อย 30  
4. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรขององค์กร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

5. กลยุทธ์ 
1. พัฒนำ ปรับปรุง โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้ง ถนน ระบบน้ ำ ทั้งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค น้ ำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือ
ต ำบลมีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

2 ส่งเสริมกำรศึกษำสื่อกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมของเด็กและเยำวชน ภำยใต้กรอบระเบียบข้อกฎหมำย 

3 สำธำรณสุข ส่งเสริมกำรรักษำสุขภำพ อนำมัยของประชำชนให้ตระหนักให้กำรป้องกันไม่ให้เกิดโรค iะบำดและ
กำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

4 สังคมสงเครำะห์ กำรสร้ำงเสริมกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกำส ให้มีคุณภำพ
ชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเอง และสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน 

5 กำรป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ ทั้งท่ีเป็นกำรป้องกันและกำรช่วยเหลือเบื้องต้น 

6 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันยำเสพติดในชุมชนจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันยำเสพติดในทุกรูปแบบ 

7 จัดกีฬำ นันทนำกำรและสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม อุปกรณ์ กีฬำให้แก่ชุมชนอย่ำง
เหมำะสม 

8 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและพัฒนำศักยภำพอำชีพ  เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งประสำนงำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำย 

9 ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรำยได้เพียงพอตำมวิธีเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ 
10 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำต ำบลสิงห์ 



11 ขนบประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท ำนุบ ำรุงศำสนำและภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้รับกำรอนุรักษ์ สืบสำนให้คงอยู่ 
 12 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในต ำบล ให้มีควำมสวยงำม สะอำด ร่มรื่น และคงอยู่ตลอดไป 

13 รณรงค์กำรกำรทิ้งขยะให้ถูกวิธี เพ่ือลดปัญหำขยะในต ำบล 

14 มุ่งเสริมสร้ำงควำมปรองดอง สำมัคคีในต ำบล เทิดทูนในสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
15  กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรมุ่งเน้นกำรบริกำรประชำชน ตำมอ ำนำจหน้ำที่  
16 สร้ำงจิตส ำนึกและเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ลูกจ้ำง คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
จะต้องยืดหลักประโยชน์ 

2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นตำมประเด็นกำรพัฒนำท้องถิ่นประกอบด้วย 
ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย และกำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคตผลกำร
วิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์โอกำส  และข้อจ ำกัด  อันเป็นภำวะแวดล้อมภำยนอก ที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ รวมทั้งวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสิงห์  ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ในปัจจุบัน  เพ่ือใช้ในกำร
ก ำหนดกำรด ำเนินงำนต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS เป็นเครื่องมือ 
1.) วิเครำะห์จุดแข็ง (Strength=S) พิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนว่ำมีส่วนดี  ควำมเข้มแข็ง ควำมสำมำรถ  
ศักยภำพ  ส่วนที่ส่งเสริมควำมส ำเร็จ  ซึ่งจะพิจำรณำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำร  ระบบข้อมูล  ก ำลังคน  กำรเงิน  
ภำพลักษณ์  ภูมิปัญญำชำวบ้ำน  และทรัพยำกร 
2.) กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weakness=W) พิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนว่ำมีส่วนเสีย ควำมอ่อนแอ  ข้อจ ำกัด  
ควำมไม่พร้อม  ซึ่งพิจำรณำในด้ำนต่ำงๆ  เช่นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
3.) กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunity=O) ศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกว่ำมีสภำพเป็นอย่ำงไร มีกำรเปลี่ยนแปลงใดที่
เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกำสอันดีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์  โดยต้องพิจำรณำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  
กำรเมืองกำรปกครอง  และเทคโนโลยี 
4.) วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T) เป็นกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นอุปสรรคหรือ
ภำวะคุกคำม ที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ำกัดต่อจังหวัด โดยต้องพิจำรณำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง  
กำรปกครอง  และเทคโนโลยี  เช่น เดียวกับกำรวิเครำะห์โอกำส 
S = STRENGTH (จุดแข็ง) 
1. มีงบประมำณเป็นของตนเอง 
2. มีแม่น้ ำแควน้อยไหลผ่ำน 
3. มีแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ได้แก่ อุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์ 
4. มีแหล่งบริกำรทำงธุรกิจ และท่องเที่ยวเช่น ปั๊มน้ ำมัน รีสอร์ท เมืองมัลริกำ ร.ศ.124 
5. มีชุมชน และผู้น ำเข้มแข็ง 
6. มีเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมสำยหลักท่ีดีและสะดวก 
7. มีแหล่งแร่ที่ใช้ในอุตสำหกรรม 



8. มีทำงรถไฟสำยมรณะผ่ำนต ำบลสิงห์ ท ำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ำเที่ยวในต ำบล โดยใช้รถไฟ 
9. มีโรงเรียน 5 แห่ง มีวัด 7 แห่ง  ศพด 2 แห่ง 
10. มีลำนมันส ำปะหลัง จ ำนวน 5 แห่ง 
11. มีประปำ และไฟฟ้ำ ครอบคลุมในทุกครัวเรือน 
12. มีลำนกีฬำ 4 แห่ง 
13. มีโรงไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
14. มีศูนย์สูบน้ ำ 5 สถำนี 
15. มี รพสต.บ้ำนท่ำกิเลน บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน 
16. มีศูนย์เรียนรู้ทำงกำรเกษตรหมู่ที่ 2 
17. มีป่ำชุมชน 3 แห่ง เป็นแหล่งศึกษำทำงธรรมชำติ แหล่งอำหำร ส ำหรับประชำชนในพื้นท่ี 
18. มีบุคลำกรในองค์กรครบทุกต ำแหน่ง 
19. มีป้อมต ำรวจบริกำรประชำชน 2 จุด 
20. มีระบบกำรคัดแยกขยะตำมหลักวิชำกำรมำใช้ในพื้นที่ 
21. เป็นทำงผ่ำนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจังหวัด 
22. มีภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่องเครื่องจักสำน อำหำรพื้นบ้ำน ดนตรีไทย กำรแสดงระบ ำศรีชยสิงห์ 
23. มีกลุ่มนวดแผนไทย 
24. มีโรงเรียนขยำยโอกำส 
25. มีกล้อง cctv ในจุดเสี่ยงของต ำบล 
26. มีศูนย์ผสมเทียมโค 
27. มีกองทุนสวัสดิกำรชุมชน และ กองทุน สปสช. 
W = WEAKNESSES(จุดอ่อน) 
1. ประชำชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวน้อยมำก 
2. เป็นพื้นที่ปฏิรูปเพื่อกำรเกษตรกรรม 
3. สภำพภูมิอำกำศแห้งแล้ง เป็นภูเขำ มีควำมลำดชัน 
4. สภำพดินเป็นฝุ่นแดง ไม่อุ้มน้ ำ เป็นดินปนหิน สภำพดินเสื่อมโทรม ปลูกพืชเชิงเดียวมำนำน 
5. ประชำชนขำดกำรรวมกลุ่มในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพเสริม 
6. มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
7. ไม่มีระบบกำรศึกษำมัธยมปลำย 
8. ไม่มีตลำดสด 
9. ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบสำรสนเทศไม่ทั่วถึง 
10. เครื่องมือในกำรคัดแยกขยะยังไม่ทันสมัย 
11. ระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรไม่ทั่วถึง 
12. ระบบกล้อง cctv ยังไม่คลอบคลุม 
13. หน้ำฝนมีน้ ำหลำกข้ำมถนน บริเวณ รำงกระชำย  และหน้ำวัดถ้ ำเสือดำว  
14. กำรจัดเก็บภำษียังไม่ครบตำมเป้ำหมำย 
15. ไฟแสงสว่ำงรำยทำงไม่ทั่วถึง 
16. ศำลำที่พักผู้โดยสำรเก่ำและช ำรุดทรุดโทรม 
17. ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรของอบต.ไม่เป็นปัจจุบัน (เว็บไซต์) 



18. ระบบกำรช่วยเหลือผู้ประสพภัยมีบุคลกรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และทันสมัย 
19. ไม่มีแหล่งรับซื้อพืชผักผลไม้ในพ้ืนที่ 
20. ระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรไม่ทั่วถึง 
21. มีโรคระบำดในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น ปำกเท้ำเปื่อย  
22. มีโรคระบำดตำมฤดูกำล เช่น ไข้เลือดออก มือเท้ำปำก 
23. กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุยังไม่ทั่วถึง และครอบคลุม 
O = OPPORTUNITY(โอกาส) 
1. นโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของรัฐบำลและจังหวัด 
2. นโยบำยเมืองชำยแดนไทย-พม่ำ บ้ำนพุน้ ำร้อน ต.บ้ำนเก่ำ 
3. กำรขยำยเส้นทำงกำรคมนำคม สำยทำงหมำยเลข 323 เป็น 4 ช่องทำงจรำจร 
4. มีกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนในพื้นที่ 
5. นโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับหมู่บ้ำนของรัฐบำล 
6. มีกำรมอบอ ำนำจให้ท้องถิ่นด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำกรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
7. ประชำชนให้ควำมยอมรับเชื่อถือ และเห็นควำมส ำคัญในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยท ำให้เกิดกำรมีส่วน
ร่วม เพื่อควำมปลอดภัยชองประชำชน 
8. มีกฎหมำยด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธรณภัย 
9. มีกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ให้กับศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงจำกหน่วยงำนภำยนอกที่หมู่ 2 บ้ำนวังสิงห์ 
10. นโยบำยกำรปฏิรูปที่ดินให้กับผู้ยำกไร้ในพื้นที่ของต ำบลสิงห์ 
11. กฎหมำยกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น 
12. มีพรบ.สำธำรณสุขที่ให้อ ำนำจในกำรบริกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ 
T = THREATS (อันตราย/ภัยคุกคาม)  
1. ขำดระบบฐำนข้อมูลในกำรเตือนภัย และเครื่องมือเทคโนโลยีในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
2. สำธำรภัยเกิดนอกเหนือกำรควบคุม เช่นพำยุฤดูร้อน น้ ำหลำก 
3. กำรรับข้อมูลข่ำวสำรทำงโซเชียล 
4. กำรอพยพของภำคแรงงำนไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ 
5. รำคำพืชผลภำคเกษตรตกต่ ำ ไม่แน่นอน 
6. กำรหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่ำงประเทศสู่เยำวชน



2.5 ค่าเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    ( 16 จุดมุ่งหมาย  16 ตัวชี วัด ) 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี วัด  ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย 

ปี  57-61 ปี  57 ปี  
58 

ปี  
59 

ปี  
60 

ปี  
61 

1. ประชำชนไดร้ับควำมรู้ ควำมเข้ำ
ในกฎหมำย นโยบำยสำธำรณะ เพื่อ
พัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน 

- จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 
กำรมีส่วนร่วม และอื่น ๆ ให้แก่ประชำชน 

- กำรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อส่งเสริมควำมปี 2 ครั้ง 
/หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 ครั้ง
ต่อหมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

2.  พัฒนำองค์กรตำมภำรกิจหน้ำที่
ครอบคลุมในทุกด้ำน 

- จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำองค์กรในทุกด้ำน - ข้อมูลกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
ตำมภำรกิจหน้ำท่ีในทุกเรื่อง 

100 % 60 % 70 % 80 %  90% 100% 

3. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวของต ำบล
ให้คงอยู ่

- จ ำนวนสถำนท่ีท่องเที่ยวมีกำรพัฒนำที่เพิ่มข้ึน - ข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยวในต ำบลมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น  

100 % 60 % 70 % 80 %  90% 100% 

4 .  อนุ รั กษ์  ศ ำสนำ  ประ เพณี   
วัฒนธรรม ให้ด ำรงสืบไป 

- จ ำนวนกิจกรรมอนุรักษ์ ศำสนำ ประเพณี  
วัฒนธรรม 

- ข้อมูลกำรจัดกิจกรรม 3 ครั้งต่อปีอย่ำงน้อย กิจกรรม 3 
ครั้งต่อปี
อย่ำงน้อย 

3 ครั้ง
ต่อป ี

3 ครั้ง
ต่อป ี

3 ครั้ง
ต่อป ี

3 ครั้ง
ต่อป ี

3 ครั้ง
ต่อป ี

5 .  ส่ ง เ ส ริ มกำรศึ กษำ เด็ กและ
เยำวชน ให้เหมำะสมกับชุมชน 

-  จ ำนวนกิจกรรมส่ ง เสริมกำรศึ กษำของ
สถำนศึกษำ 

- กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรศึกษำท้ัง ศพด.
และโรงเรียน ตำมภำรกิจหน้ำท่ี 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6.สร้ำงภูมิคุม้กัน เด็กและเยำวชนให้
เติบโตอย่ำงเข้มแข็ง 

-จ ำนวนกิจกรรมด้ำนเยำวชนของต ำบลสิงห์
เพิ่มขึ้น 

- กำรจัดกิจกรรมเยำวชนอย่ำงปีละ 3 ครั้ง ปีละ 5 ครั้ง ปีละ 5 
ครั้ง 

ปีละ 
5 ครั้ง 

ปีละ 
5 ครั้ง 

ปีละ 
5 ครั้ง 

ปีละ 
5 ครั้ง 

7.เสริมสร้ำงให้ประชำชนมีสุขภำพ
แข็งแรงปรำศจำกโรค 

-จ ำนวนผู้ป่วยเป็นโรคระบำดลดลง -พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจ ำนวน 10 รำย ลดลงปลีะ 
10% 

(จำก 10 
คน) 

ลดลงปี
ละ 

10% 
 

ลดลง
ปีละ 
10% 

 

ลดลง
ปีละ 
10% 

 

ลดลง
ปีละ 
10% 

 

ลดลง
ปีละ 
10% 

 
8. สร้ำงพัฒนำกำรของเด็ก เยำวชน 
ให้เหมำะสมตำมช่วงวัย 

- จ ำนวนเด็ก เยำวชนกับได้รับกำรดูแลจำก 
อบต.สิงห์ และหน่วยงำนอ่ืน ๆ  

- มีเด็ก เยำวชน ยำกไร้ในต ำบลได้รบักำรดแูลอยำ่ง
ทั่วถึง 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9.เสริมสร้ำงกำรออกก ำลังกำย เพื่อ
ทักษะทำงกีฬำ 

- จ ำนวนกิจกรรมกีฬำในต ำบลเพิ่มขึ้น - จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นและสถำนที่ออกก ำลังกำย
เพิ่มขึ้น 

100 % 60 % 70 % 80 %  90% 100% 



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี วัด  ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  ( % ) 

ปี  57-
61 

ปี  57 ปี  
58 

ปี  
59 

ปี  
60 

ปี  
61 

10.ส่งเสริม พัฒนำ เด็กผู้ด้อยโอกำส  
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ยำกไร ้
อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 

- จ ำนวนผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง -  มีจัดกิจกรรมช่วยผู้ ด้ อยโอกำส
ต่อเนื่องกำรเบี้ยยังชีพ กำรช่วยเหลือมี
จ ำนวน 5 กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

6กิจกรรม 7  
กิจกรรม 

8  
กิจกรรม 

9  
กิจกรรม 

10  
กิจกรรม 

11.ร่วมสร้ำงสำยใยรักแห่งครอบครัว - จ ำนวนกิจกรรมสร้ำงสำยใยรักในครอบครัว
เพิ่มขึ้น 

- กิจกรรมสร้ำงสำยใยรักชุมชนเพียง
ละ 1 ครั้ง 

10 
กิจกรรม 

6กิจกรรม 7  
กิจกรรม 

8  
กิจกรรม 

9  
กิจกรรม 

10  
กิจกรรม 

12.ส่งเสริมงำนป้องกันบรรเทำสำ
ธำรณภัย และกำรส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 

- จ ำนวนที่ผู้ประสบปัญหำสำธำรณภัยลดลง - กำรช่วยเหลือผู้ประสบต่ำง ๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13.รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปญัหำยำ
เสพติด 

- จ ำนวนกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดเพิ่มขึ้น 

- ในปี 2556 มีกิจกรรมป้องกันและ
แก้ ไขปัญหำยำ เสพติดจ ำนวน 6 
โครงกำร 

10 
โครงกำร 

6 
โครงกำร 

7  
กิจกรรม 

8  
กิจกรรม 

9  
กิจกรรม 

10  
กิจกรรม 

14.พัฒนำโครงกำรพื้นฐำน รวมถึง
ระบบสำธำรณูปโภคแก่ประชำชน 

-กำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มขึ้นทุกด้ำน - จ ำนวนโครงกำรสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพิ่มร้อยละ10ของเดิมในแต่
ละปี 

เพิ่มร้อย
ละ50

ของเดิมใน
แต่ละป ี

10 % 20 % 30%  40% 50% 

15.ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพใหม้ี
รำยได้เสริมเพิ่มรำยได ้

- จ ำนวนกลุ่มอำชีพเพิ่มข้ึน - จ ำนวนกำรรวมกลุ่มอำชีพเพิ่มขึ้น
จำกเดิม 1 กลุ่ม 

5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม  4กลุ่ม 5 กลุ่ม 

16.ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรมให้
ครอบคลมุอย่ำงท่ัวถึง 

- จ ำนวนกำรช่วยเหลือเกษตรกร -  จ ำนวนกำรช่วยเหลือเกษตรกร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี



2.6 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 
(1) พัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู้ประชำชนกับกำรพัฒนำชุมชนเน้นกำรมีส่วนร่วมในทุกด้ำน 

(2) เสริมศักยภำพควำมรู้ในกำรพัฒนำให้กับผู้บริหำร ผู้น ำ พนักงำน 

(3) พัฒนำปรับปรุงต ำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและทำงธรรมชำติ 
(4) พัฒนำส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ศำสนำ และเอกลักษณ์ของชำติไทย 

(5) พัฒนำส่งเสริมกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน 

(6) พัฒนำส่งเสริมสุขภำพอนำมัยให้เข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจเสริมสร้ำงสังคมให้น่ำอยู่ 
(7) พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 

(8) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภคให้นครอบคลุมและให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(9) พัฒนำป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

(11) พัฒนำกำรส่งเสริมประกอบอำชีพเกษตร ปศุสัตว์ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(12) พัฒนำกำรประกอบอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
กำรก ำหนดต ำแหน่งจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning plan) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ ก ำหนดตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2556 เรื่อง แนวทำงหลักเกณฑ์กำรจัดท ำ
และประสำนแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้ก ำหนดจุดยืนให้กำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นอกเหนือจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในด้ำน  ต่ำงๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ค ำนึงถึงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำตำมสภำพพ้ืนที่ของตนตำมอ ำนำจ หน้ำที่ โดยกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1 
ประกอบด้วย นครปฐม รำชบุรี กำญจนบุรี และสุพรรณบุรี ควรเน้นพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนเกษตร
อุตสำหกรรมด้วยระบบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ ได้ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ โดยมุ่งเน้น คุณภำพชีวิตของประชำชนคนต ำบลสิงห์ ให้มี
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้ง ทำงด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข สงเครำะห์ผู้ยำกไร้ ตลอดจนกำรช่วยผู้ประสบภัยต่ำงๆ โดย
ด ำเนินกำรภำยใต้ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร ภำยใต้จุดยืนที่ว่ำ “พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีพอเพียง” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข 
และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง  เป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 

การวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ “SWOT analysis” เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาชุมชนและองค์กรให้เข้มแข็ง 
๑. จุดแข็ง (Strength) 
- บุคลากร ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร มีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพของประชาชน 
- มีความพร้อมในการวางแผนและประสานงานกับผู้น าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
- มีงบประมาณที่สามารถบริหารจัดการเองได้ 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ป่าชุมชน  
- มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ 
- มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบของประชาคม 
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น เว็บไซค์ ,วารสาร เป็นต้น 
- บุคลากรมีความพร้อมที่จะท างานเพ่ือประชาชน 
- ผู้น าและชุมชนมีความรัก สามัคคี 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 
- บุคลากรมีจ านวนจ ากัด และไม่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเกษตร และด้าน

สาธารณสุข เป็นต้น 
-  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาความต้องการและ

ภารกิจหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นท่ี 
- กฎระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนในการด าเนินการยังมีการสลับซับซ้อนและยุ่งยากไม่ชัดเจน 
- ไม่มีการส ารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ 
- ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการท างานขั้นตอนการท างานและระบบราชการ 
- งบประมาณท่ีจะน ามาพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 
 
 



๓. โอกาส (Opportunity) 
- พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในด้านต่างๆ 
- รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ 
- รัฐบาลสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการครบทุกคนในพ้ืนที่ต าบลสิงห์ 
๔. อุปสรรค (Treat) 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีข้อปฏิบัติ ที่ไม่เอ้ืออ านวยการปฏิบัติ 
- สภาวะปัญหาราคาน้ ามันแพง ขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา 
- ปัญหาขัดแย้งทางด้านการเมืองในระดับชาติ 
- ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีภารกิจเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีงบประมาณและบุคลากรรองรับในการ

ปฏิบัติงาน 
- ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่จูงใจให้ข้าราชการถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพไม่ชัดเจน สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับและความไม่เป็นธรรม ท าให้เกิด
ความรู้สึกไม่ม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาต าบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
๑. จุดแข็ง (Strength) 
- มีการวางแผนและการประสานงานรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น 
- มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
- มีระเบียบข้อมูลที่ดีในการเป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนา 
- สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีเอกภาพด้วยตนเอง 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมให้บริหารประชาชนในระดับดี 
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบล เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์,  
- มีแผนงานและงบประมาณให้ความส าคัญกับการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
- มีการให้ความส าคัญในการสืบสานประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ 
- มีการรวบรวบภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสืบค้นและเผยแพร่ 
- มีองค์กรทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 
- งบประมาณมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการและไม่ต่อเนื่อง 
- ผู้น าชุมชนขาดประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นท่ี 
- งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
- มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลลักลอบเข้าท าลายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป็นป่าเขา 
- ประชาชนขาดความร่วมมือในดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่
- ผู้น าขาดความตระหนักในเรื่องการท างานสิ่งแวดล้อม 



-  ยังไม่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม 

-  เยาวชนไม่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในท้องถิ่นท าให้เยาวชนขาดความตระหนัก 
๓. โอกาส (Opportunity) 
- มีวัฒนธรรมจังหวัดคอยชี้แนะให้ค าปรึกษา 
- นักท่องเที่ยวเข้ามาในต าบลสิงห์ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก สร้างรายได้ให้ประชาชนเป็นอย่างมาก 
- มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ 
- นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา 
- การสนับสนุนการด าเนินงานจากนโยบายภาครัฐ และราชการที่เก่ียวข้อง 
- ประชาชนให้ความส าคัญและสนใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. อุปสรรค (Treat) 
- การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเพิ่มขึ้นของประชากร 
- รัฐบาลปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจึงไม่สามารถด าเนินการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเร่งเร้าให้เกิดการแข่งขัน เป็นการกดทับการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑. จุดแข็ง (Strength) 
- มีหน่วยงานและบุคลากรของตนเองในการรับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
- ได้รับความร่วมมือจากผู้น า และประชาชนในท้องถิ่น 
- มีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ทัง้ต าบล 
- มีแม่น้ าแควน้อยไหลผ่านพ้ืนที่ จึงท าให้สามารถบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี 
- มีระบบสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ ถึง  ๕  สถานีให้บริการกับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
- มีถนนทางหลวงชนบท และทางหลวงแผ่นดิน ตัดผ่านพ้ืนที่ และมีถนนสายหลักเป็นลาดยาง

เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล 
- ผลผลิตทางการเกษตรและราคาผลผลิตในพ้ืนทีด่ีประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
- บุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะทุ่มเทและส่งเสริมกิจกรรม 
- มีโรงเรียนประถม 4 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 



- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัยได้เป็นอย่างดี        
มี อสม. ที่เข้มแข็ง มีความรู้ ทุ่มเทการปฏิบัติงาน 

๒. จุดอ่อน (Weakness) 
- ถนนซอยภายในหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตรเป็นดินและลูกรังยังไม่ได้มาตรฐาน 
-  มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการส ารวจและด าเนินงาน 
- มีพ้ืนที่การเกษตรมีน้ าท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ าได้ ท าให้พืชผลได้รับความเสียหาย 
- ข้อจ ากัดในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่ขาดความชัดเจนและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
- ขาดการส่งเสริมเงินทุน, การพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ 
- ขาดส่งเสริมตลาดแรงงานในท้องถิ่นยามว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวและเพาะปลูก 
- ขาดฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 
- พ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน 
- มีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชทุก ๆ ปี  
- พ้ืนที่ของต าบลสิงห์แห้งแล้งเก็บน้ าไม่อยู่ มีสภาพภูมิประเทศลาดชันยากกับการบริการน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
- มีโรคระบาดเข้ามาในพ้ืนที่พร้อมแรงงานต่างด้าว 
- ขาดการเตรียมพร้อม ในเรื่องภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
- ประชาชนยังไม่ระวังและตระหนักเรื่องภัยธรรมชาติ 
- ปัญหายาเสพติดที่ระบาดในกลุ่มเยาวชน และวัยแรงงาน กลุ่มเดิม ๆ ท าให้การแพร่ขยายมาสู่

กลุ่มใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
- สถานศึกษาขาดแคลนอุปกรณ ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมายด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้

อย่างทั่วถึงเพียงพอ 
- มีการระบาดของโรคติดต่อ และเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ ยากแก่การป้องกัน 
- ยังมีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในทุก ๆ ปี 
- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๓. โอกาส (Opportunity) 
- มีการจัดท าบัญชีโครงการเกินศักยภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและขอให้

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเข้ามาด าเนินการ 
- พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในด้านต่างๆ 
- รัฐบาลมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรูปงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณตาม

นโยบาย คสช. 



- นโยบายประกันราคามันส าปะหลังและอ้อย 
- มีหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พร้อมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง 
- มีกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
- กรมส่งเสริมจัดสรรงบประมาณส าหรับบ าบัดและฝึกอาชีพผู้เสพยา 
๔. อุปสรรค (Treat) 
-  การเปลี่ยนแปลงและการขัดแย้งทางการเมืองท าให้การพัฒนาล่าช้าและไม่บรรลุเป้าหมาย 
- การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
- ระเบียบข้อกฎหมายมีขั้นตอนปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน 
- รัฐบาลปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จึงไม่สามารถด าเนินการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
- ต าบลสิงห์ประสบปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาเพลี้ยแป้ง 
-  ความเข้าใจสภาพปัญหาอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่และผู้น าท้องถิ่น , ท้องที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการประกอบอาชีพตามวิถีพอเพียง 
๑. จุดแข็ง (Strength) 
- มีสภาพพ้ืนที่อ านวยกับการประกอบอาชีพเกษตร 
- มีความพร้อมในการวางแผน ประสานงานกับผู้น าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- มีสภาพทางภูมิศาสตร์ เหมาะสม เช่น แม่น้ าแควน้อย , และป่าชุมชน และระบบสูบน้ าเพ่ือ

การเกษตรในพ้ืนที ่
- ราษฎรให้ความสนใจระบบเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพรายได้อันเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
- ประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะรวมกลุ่มเพื่อท าอาชีพเสริม 
- ขาดผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจอาเซียนน้อยท าให้ขาดโอกาส 
๓. โอกาส (Opportunity) 
- รัฐบาลให้ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 
- นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
- นโยบายการค้าชายแดน ด่านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในระบบ

การค้าเสรีอาเวียน ( AEC )  
๔. อุปสรรค (Treat) 
 - ประชาชนขาดความรู้เรื่องการตลาดของสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรแบบยั่งยืน 
- นโยบายการเมืองระดับชาติที่ผ่านมาไม่ตอบสนองกับพ้ืนที่ประกอบอาชีพราษฎรในต าบล 



3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ต ำบลสิงห์ ตั้งอยู่ห่ำงจำกจังหวัดกำญจนบุรีประมำณ ๔๒  กิโลเมตร ตำมเส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๓      

ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอไทรโยค ประมำณ  ๒๒  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ  ๘๗ ตร.กม. กำรคมนำคมมีทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๓๒๓ (กำญจนบุรี- ทองผำภูมิ) ผ่ำน และมีทำงลำดยำงเชื่อมต่อเข้ำในหมู่บ้ำนและต ำบล จ ำนวน 
๓ เส้นทำง ท ำให้กำรคมนำคมระหว่ำงหมู่บ้ำนและต ำบลได้รับควำมสะดวกตลอดปี    ทำงภำยในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่
เป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุกบำงส่วน ท ำให้มีปัญหำกำรคมนำคมภำยในหมู่บ้ำนในช่วงฤดูฝนและมีฝุ่นละออง
ในช่วงฤดูแล้ง พ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นที่รำบเชิงเขำ ป่ำ และภูเขำ เป็นเขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่หวงห้ำมทำงทหำรทั้งต ำบล 
ประชำชนส่วนใหญ่ มีเอกสำรสิทธิในที่ดินท ำกิน เช่น สปก.๔-๐๑ และนส.๓ , นส.๓ก สค.๑ และ ภบท ๕ บ้ำนเรือน
ของรำษฎรตั้งกระจำยอยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรมไม่ได้รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน 

ต ำบลสิงห์ มีแม่น้ ำแควน้อยไหลผ่ำนตลอดแนวเขตของต ำบลสิงห์ ทำงด้ำนทิศตะวันตก ตลอด
สองฝั่งริมแม่น้ ำแควน้อยสภำพธรรมชำติสวยงำม ภำพพ้ืนที่ลำดเทจำกทิศตะวันออกไปทำงทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ ำ
แควน้อย ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินมีสภำพกลำงและมีสภำพอำกำศแห้งแล้ง เหมำะสมส ำหรับปลูกมันส ำปะหลัง  
อ้อย ข้ำวโพด  และมีกำรท ำสวนผลไม้ และปลูกพืชผักสวนครัวตำมริมแม่น้ ำแควน้อย มีสถำนีสูบน้ ำด้วยพลังงำน
ไฟฟ้ำ   ๕   สถำนี ใช้ได้ดีทั้ง 5  สถำนี   ที่หมู่ ๑  , หมู่ ๓, หมู่   ๖ และสถำนีสูบน้ ำแห่งใหม่ ที่หมู่ ๒ บ้ำนวังสิงห์ 
โดยท ำกำรก่อสร้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกำรด ำเนินกำรของกรมชลประทำน และโอนให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสิงห์ดูแลเมื่อปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นที่เพียง 1 ใน 5 ของต ำบล 

ต ำบลสิงห์เป็นที่ตั้งของอุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโบรำณ
สถำนที่ส ำคัญของจังหวัดกำญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี และเนื่องจำกต ำบลสิงห์มีสภำพภูมิ
ประเทศท่ีสวยงำมบริเวณริมฝั่งแม่น้ ำแควน้อยจึงเป็นสถำนที่ตั้งของรีสอร์ทต่ำง ๆ ถึง ๕ แห่ง  

อำชีพส่วนใหญ่ของประชำชนในต ำบลสิงห์ จะประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเฉพำะมัน
ส ำปะหลัง ข้ำวโพด และอ้อน  รับจ้ำง และเลี้ยงสัตว์  ผลผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมำณของน้ ำฝนและควำมอุดม
สมบูรณ์ของดิน  รำยได้จะขึ้นอยู่กับปริมำณผลผลิตและรำคำของผลผลิตในแต่ละปี เกษตรกรจะว่ำงงำนตำมฤดูกำล
หลังเก็บเกี่ยวและปลูกพืชผลแล้ว  เกษตรกรยังไม่นิยมประกอบอำชีพเสริมเพ่ือเสริมสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว ท ำให้
ครอบครัวส่วนใหญ่มีรำยได้หลักจำกกำรเกษตรเพียงอย่ำงเดียว คือ อ้อย และมันส ำประหลัง สภำพดินของเกษตรใน
ต ำบลสิงห์ ผ่ำนกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีมำนำน สภำพดินจึงเสื่อมต้องมีกำรปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอกเพ่ิมมำกขึ้น ต้องมีโครงกำรรณรงค์จำกทุกหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่องพร้อมทั้งต้องมีกำร
รณรงค์ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง 

สภำพสังคมต ำบลสิงห์อยู่ด้วยควำมเอ้ืออำทรอยู่แบบพ่ีน้อง เป็นสังคมชนบททั่ว ๆ ไปแถบภำค
กลำงมีประเพณี วัฒนธรรม แบบภำคกลำงไม่มีจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
ประเภทยำบ้ำถือว่ำเป็นปัญหำใหญ่ในต ำบล ประชำชนเกือบทั้งต ำบลนับถือศำสนำพุทธมีวัด 7 แห่ง สถำนปฏิบัติ
ธรรม 1 แห่ง ไม่มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์ ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับภำครำชกำรเป็นอย่ำงดี ผู้น ำชุมชน ผู้น ำ
ท้องถิ่นมีควำมรัก – สำมัคคีกันเป็นอย่ำงดี 

รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส่วนใหญ่มำจำกเงินอุดหนุนและเงินภำษีจัดสรรจำกรัฐบำล 
ส่วนภำษีที่จัดเก็บเองจะเก็บได้จำกสถำนบริกำรท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ท  และแหล่งธุรกิจหลำยประเภทในเขต
ต ำบล   ประชำชนผู้มีหน้ำที่เสียภำษีค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมกฎหมำยและข้อบัญญัติต ำบล  ยังขำดจิตส ำนึกที่ดีใน
กำรเสียภำษี   และเกิดกำรซ้ ำซ้อนของกฎหมำยในกำรเรียกเก็บภำษี ในส่วนรำยได้จำกนิติกรรมและที่ดินยังผันผวน
ตลอดเวลำ ตำมแต่สภำพเศรษฐกิจของประเทศและนโยบำยของรัฐบำลเป็นหลัก 

 



ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในระบบเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
1.กำรตัดผ่ำนเส้นทำงคมนำคมสำยทำงกำญจนบุรี – ทวำย ที่ผ่ำนมำด่ำนพุน้ ำร้อน ต ำบลบ้ำน

เก่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี เป็นเขตติดต่อกับต ำบลสิงห์ยังไม่มีควำมชัดเจนและแน่นอนว่ำจะผ่ำนไปทำงใด 
ต ำบลสิงห์เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกของเส้นทำงดังกล่ำว หำกทำงตัดผ่ำนผลกระทบกับชุมชนจะตำมมำเป็นอย่ำงมำก 
ในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี โยเฉพำะปัญหำเรื่องกำรคมนำภำยในต ำบลจะมีผลกระทบด้ำนลบ
อย่ำงรุนแรงจ ำเป็นต้องชี้แจงรำยละเอียดให้กับประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรและควำมคืบหน้ำของโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ 

2.ชุมชนยังมีกำรตื่นตัวน้อยไม่ค่อยสนใจกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภำยภำค
หน้ำต้องมีกำรชี้แจงประชำสัมพันธ์ในทุกๆ หมู่บ้ำน โดยเน้นสื่อที่ชัดเจนและชวนติดตำมนโยบำยของรัฐบำล
ระดับชำติต้องชัดเจน 

3. เศรษฐกิจของต ำบลสิงห์ขึ้นอยู่กับพืชหลักคือ อ้อย และมันส ำปะหลัง ซึ่งไม่มีโอกำสที่จะท ำ
รำยได้เพ่ิม เมื่อเขตกำรค้ำเสรีอำเซียนเปิดโครงกำรต้องมีกำรศึกษำวิจัยหำพืชอ่ืน ๆ ที่ เหมำะสมกับพ้ืนที่มำทดแทน
หรือเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ของชุมชนต ำบลสิงห์ที่จะสร้ำงรำยได้เพ่ิมข้ึน 

4.กำรแพร่ระบำดของโรคต่ำง ๆ ที่เข้ำมำกับแรงงำนต่ำงด้ำว เช่น ไข้มำลำเรียสำยพันธุ์ต่ำง ๆ 
โรคเท้ำช้ำง ไข้กำฬหลังแอ่น และโรคท้องร่วงทำงท้องถิ่นต้องมีทีมงำนที่มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนกำรป้องกัน       
กำรสอบสวน และกำรรักษำ 

5.แรงงำนต่ำงชำติโดยเฉพำะที่มำจำกประเทศเมียนมำร์ ที่อำศัยรับจ้ำงกับนำยทุน มักจะเป็น
แรงงำนต่ำงด้ำวที่ยังไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยและจะทวีเพิ่มมำกข้ึน มีผลกระทบกับแรงงำนคนไทยในพ้ืนที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
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ยุทธศาสต
ร์ชาติ 20 

ปี 
 

แผนพัฒน
าเศรษฐกิจ

ฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

(1) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

(2) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

(6) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

(3)  
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

(4) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียม
กันทางสังคม 
 

(5) 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ

เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

3) กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่ำง

ยั่งยืน  

 

7) กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง

พื้นฐำนและ
ระบบโลจิ
สติกส ์  

 

1)ยุทธศำสตร์ 
กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำ
ศักยภำพทุน

มนุษย ์

 

2) ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำงควำม
เป็นธรรมและ
ลดควำมเหลื่อม

ล้ ำในสังคม 
 

4) ยุทธศำสตร์

กำรเติบโตทีเ่ป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มเพือ่
กำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
 

9) กำรพัฒนำ
ภำค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนพัฒนำ
ภำคกลำง
ตอนล่ำง 1 

1.กำรส่งเสริมควำม
ปลอดภัยและ 
คุณภำพในกำรผลิต
และส่งออกสินค้ำ
เกษตรและเกษตร
อุตสำหกรรมที่ได้
มำตรฐำน 

2.กำรเพิ่มศักยภำพ
กำรท่องเที่ยวเชิง 
อนุรักษ์อย่ำง 
สร้ำงสรรค ์

3 ส่งเสริมกำรค้ำ
ชำยแดนและพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4. กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้แก่ภำค
กำรเกษตรอย่ำง 
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

1. เสริมสร้ำงสุข
ภำวะ ควำมม่ันคง 
ควำมปลอดภัยและ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบเกษตรกรรม
อย่ำงครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อบต. 

พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการ
และการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข
อย่างครบวงจร
และทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร 

สร้างเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

มุ่งพัฒนาองค์กรให้
ทันเทคโนโลยี 

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม รกัษำ
สิ่งแวดล้อม 

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
สงเคราะห ์

1. เสริมสร้ำงสุขภำวะ ควำมมั่นคง 
ควำมปลอดภัยและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
เกษตรกรรมอย่ำงครบวงจร 

พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
สร้างทุน
ทางสงัคม
ชุมชน
เข้มแข็ง 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
เข้าถึง
ข้อมูล
ข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

เสริมสร้าง
ระบบความ
ปลอดภัย
ตาม
มาตรฐานสา
กลในทุกมิต ิ

ส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วน
มีความรู้ด้าน
การบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณภัย 

พัฒนา
ประสิทธิภา
พการศึกษา
ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและ
ต่อยอด
โครงการ
พระราชด าริฯ 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
ชลประทาน
เพื่อการเกษตร 

ส่งเสริมและ
สร้างความ
เข้มแข็ง
ให้กับเกษตร
และสถาบัน
เกษตรกร 

ส่งเสริมพฒันาระบบ
ข้อมูล แผนพฒันา
การเกษตร ระบบ
สารสนเทศการเกษตรให้
ทันสมัยและสอดคล้อง
กับบริบทพื้นที ่



โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ พ.ศ.2561-2565 (ต่อ) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

7. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

- โครงกำรปรับปรุงถนน
และสำธำรณูปโภค 
- โครงกำรซ่อมบ ำรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 

8. แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
- โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
- โครงกำรรณรงค์แก้ไขปัญหำ
ขยะ 
- โครงกำรปกป้องสถำบัน 
- โครงกำรส่งเสริมอำชีพ 
- โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มสตรี 

 
 

9. แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และ 
นันทนาการ 
- โครงกำรจัดงำนประเพณี 
- โครงกำรจัดวันส ำคัญทำง
ศำสนำ 
- โครงกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำ 
- โครงกำรประกวดมำรยำท
ไทย 
 

 

10. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง 
- โครงกำรก่อสร้ำง
สำธำรณูปโภค 

 

11 แผนงานการเกษตร 
- โครงกำรส่งเสริมเกษตรกร
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงกำรศูนย์ผสมเทียมโค 
- โครงกำรป้องกันโรคระบำด
ในสัตว์ 
- โครงกำรป้องกันโรคระบำด
ในพืช 
- โครงกำรส่งเสรกำรเสริมสัตว์ 

12 แผนงาน        
การพาณิชย ์

 

3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

- โครงกำรอบรมต้ำนยำเสพ
ติด 
- โครงกำรป้องกันภัยพิบัติ
ต่ำงๆ 
- โครงกำรรณรงค์ควำม
ปลอดภัย 
- โครงกำรอบรม อปพร. 

4. แผนงาน
การศึกษา 

- โครงกำรบริหำร
จัดกำรศพด. 
- โครงกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ 
- โครงกำรอำหำรเสริม
(นม) 
โครงกำรอำหำร
กลำงวัน 

5. แผนงาน
สาธารณสุข 

- โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ 
- โครงกำรฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้ำ 
- โครงกำรอุดหนุน อสม. 

6. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

- โครงกำรสงเครำะห์
ผู้ด้อยโอกำส 
- โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอำยุ 
-โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ 

1. แผนงาน 
งบกลาง 
- สมทบกองทุน 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- เบี้ยยังผู้พิการ 
- เบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์ 
 

2. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

- โครงกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร 
- โครงกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน 
- โครงกำรเสริม
ศักยภำพผู้น ำชุมชน 
- โครงกำรเสริม
ศักยภำพพนักงำน 

 



5. แผนผังยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
แผนผังยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์( Strategy  Map)  

 
 
                   
                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร ์
สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 
มุ่งพัฒนำองค์กรให้ทัน

เทคโนโลยี 
อนุรักษ์วัฒนธรรม รกัษำ

สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์ 1. สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิต
ที่ดี พัฒนำกำรศึกษำ ประชำชนมีสุขภำพ
อนำมัยที่ดี ส่งเสริมกิจกรรมผู้ด้อยโอกำส 
ผู้ยำกไร้ มีควำมพร้อมในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปรับปรุงโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ให้
สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมกีฬำ 
และนันทนำกำร 

 

2.เพ่ิมรำยได้ ลด
รำยจ่ำย สนับสนุน
กำรสร้ำงกลุ่มอำชีพ
ตำมปรัชญำตำม
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 กำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  
สืบสำนกำรอนรัุกษ์
และสง่เสริม 
ศาสนา ศลิปะ 
ประเพณี 
วฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

4.พัฒนำองค์กรตำม
หลักกำรบริหำร
บ้ำนเมืองที่ดี เน้น
บริกำรประชำชน
ด้วยระบบ 

สำรสนเทศ 

 



แผนผังยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์( Strategy  Map) (ต่อ) 
 

                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
                 

ค่าเป้าหมาย 

1. กำรส่งเสริมพัฒนำชุมชนให้มีควำมเขม้แข็ง ให้
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ 
สำธำรณสุข กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส กำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัต่ำงๆ กำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ตลอดจนกำรจัด
ให้มีกิจกรรมกีฬำ และนันทนกำร 

2. ส่งเสริม สนับสนุนกำร
รวมกลุ่มอำชพีเสริมของ
ประชำชน เพื่อเพิ่มรำยได้
ลดรำยจ่ำย ตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้ม
อย่ำงเป็นระบบ และกำรอนุรักษ์

ภูมิปัญญำทอ้งถิ่นให้คงอยู ่

4 พัฒนำองค์กรด้วยระบบ
สำรสนเทศ ตำมหลักกำรบรหิำร

บ้ำนเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ 
1. พัฒนำ ปรับปรุง โครงสร้ำง

พื้นฐำน ทั้ง ถนน ระบบน้ ำ ทั้งน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค น้ ำเพื่อกำรเกษตร 

เพื่อต ำบลมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2 ส่งเสริมกำรศึกษำสื่อกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมของ
เด็กและเยำวชน ภำยใต้กรอบ

ระเบียบข้อกฎหมำย 

3 สำธำรณสุข ส่งเสริมกำรรักษำสุขภำพ 
อนำมัยของประชำชนให้ตระหนกัให้กำร
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบำดและกำรรักษำ
สุขภำพใหแ้ข็งแรงอยู่เสมอ 

 

4 สังคมสงเครำะห์ กำร
สร้ำงเสริมกิจกรรมกลุม่
ให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
ผู้ป่วยเอดส์ และ 

ผู้ด้อยโอกำส ให้มีคุณภำพ
ชีวิต สำมำรถพึ่งตนเอง และ
สร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน.  

5 กำรปอ้งกัน และบรรเทำสำธำรณ
ภัยต่ำงๆ ทั้งที่เป็นกำรป้องกันและ
กำรช่วยเหลือเบื้องต้น 

6 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันยำเสพ
ติดในชุมชนจัดกิจกรรม รณรงค์
ป้องกันยำเสพติดในทุกรูปแบบ 

9 ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรำยได้
เพียงพอตำมวธิีเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพื่อลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได ้

10 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพัฒนำต ำบล
สิงห์ 

11 ขนบประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ท ำนุบ ำรุงศำสนำและภูมิปัญญำทอ้งถิน่ 
ได้รับกำรอนรุักษ์ สืบสำนให้คงอยู่ 

7 จัดกีฬำ นันทนำกำรและ
สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม อุปกรณ์ 
กีฬำให้แก่ชุมชนอย่ำงเหมำะสม 

8 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและพัฒนำศักยภำพ
อำชีพ  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ประสำนงำนควำมร่วมมอืกับทกุฝ่ำย 

12 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภำยในต ำบล ให้มีควำมสวยงำม 
สะอำด ร่มรื่น และคงอยู่ตลอดไป 

16.สร้ำงจิตส ำนึกและเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแกพ่นักงำน เจำ้หนำ้ที่ลูกจำ้ง 
คณะผู้บริหำร และสมำชกิสภำทอ้งถิ่น 
จะต้องยืดหลักประโยชน ์

15  กำรพัฒนำองค์กรให้เป็น
องค์กรมุ่งเน้นกำรบริกำร
ประชำชน ตำมอ ำนำจหน้ำที ่

14 มุ่งเสริมสร้ำงควำมปรองดอง 
สำมัคคีในต ำบล เทิดทูนในสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

13 รณรงค์กำรกำรทิ้งขยะให้ถกูวธิี 
เพื่อลดปัญหำขยะในต ำบล 

แผนงาน 

7. แผนงาน
เคหะและชุมชน 

8. แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

9. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

 

10. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
 

11 แผนงาน
การเกษตร 

12 แผนงาน        
การพาณิชย ์

 

3. แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

4. แผนงาน
การศึกษา 

5. แผนงาน
สาธารณสุข 

6. แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1. แผนงาน 
งบกลาง 

 

2. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 สร้างเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

บริการชุมชนและสังคม 1.งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 
บริหารทั่วไป 1.บริหารงานทั่วไป 

2.รักษาความสงบภายใน 
ส านักปลัด กองคลัง 

กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม 1.การศึกษา 

2.สาธารณสุข 
3.สังคมสงเคราะห์ 

ส านักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม 4.เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม 5.สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
6.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด กองช่าง 
 

กองคลัง 

เศรษฐกิจ 1.อุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง ส านักปลัด 
เศรษฐกิจ 2.การเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 

2 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บริการชุมชนและสังคม 1.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.การเกษตร 

ส านักปลัด กองคลัง 

3 อนุรักษ์วัฒนธรรม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 1.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.การเกษตร 

ส านักปลัด กองคลัง 

4 มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทัน
เทคโนโลยี 

บริหารทั่วไป 1.บริหารงานทั่วไป 
2.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

 



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4 1,573,900    8 7,293,000     26 24,958,000  9 10,720,000  10 14,859,000   57 59,403,900     

4 1,438,000    14 25,117,500   9 13,050,000  6 1,450,000    3 450,000        36 41,505,500     

12 10,443,185 14 10,537,685 13 10,781,185 14 10,466,185 11 10,257,185 64 52,485,425     

15 350,000       15 350,000        26 537,500       25 470,000       25 470,000        106 2,177,500       

7 170,000 7 170,000 7 170,000 7 170,000 7 170,000 35 850,000         

3 7,082,400 3 7,082,400 3 7,082,400 3 7,082,400 3 7,082,400 15 35,412,000     

9 315,000       9 315,000        10 325,000       11 405,000       9 315,000        48 1,675,000       

3 85,000 3 85,000 3 85,000 3 85,000 3 85,000 15 425,000         

4 275,000 5 727,000 6 2,099,000 4 275,000 4 280,000 23 3,656,000       

61 21,732,485  78 51,677,585   103 59,088,085  82 31,123,585  75 33,968,585   399 197,590,325  

6 135,000       6 135,000        6 135,000       6 135,000       6 135,000        30 675,000         

8 125,000 7 95,000 8 125,000 6 65,000 6 65,000 35 475,000         

2 20,000         2 20,000          2 20,000         2 20,000         2 20,000          10 100,000         

16 280,000       15 250,000        16 280,000       14 220,000       14 220,000        75 1,250,000      

7 370,000       7 370,000        8 380,000       8 380,000       7 370,000        37 1,870,000       

11 191,000 11 191,000 11 191,000 11 191,000 11 191,000 55 955,000         

1 15,000         1 15,000          1 15,000         1 15,000         1 15,000          5 75,000           

3 200,000       3 200,000        3 200,000       3 200,000       3 200,000        15 1,000,000       

22 776,000       22 776,000        23 786,000       23 786,000       22 776,000        112 3,900,000      

ยุทธศำสตร์
ปี 2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี

1.6 แผนงานงบกาง

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงเสริมให้ชุมชนข้มแข็ง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1.3 แผนงานการศึกษา

1.4 แผนงานสาธารณสุข

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

    รักษำส่ิงแวดล้อม

3.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.2 แผนงานการเกษตร

2.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.3 แผนงานการเกษตร

รวม



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

8 1,374,000 9 1,674,000 10 1,694,000 9 1,674,000 9 1,674,000 45 8,090,000       

8 1,374,000 9 1,674,000 10 1,694,000 9 1,674,000 9 1,674,000 45 8,090,000       

107 24,162,485  124 54,377,585   152 61,848,085  128 33,803,585  120 36,638,585   631 210,830,325  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์

รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรมุ่งพัฒนำองค์กรให้ทัน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

    เทคโนโลยี

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

รวมท้ังส้ิน

ปี 2565



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงถนนคสล.และปรับปรุง เพ่ือประชาชนมีความสะดวกปรับปรุงถนนโดยสร้างเป็น 523,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ท่อระบายน ้า ซอยบ้านนายบุญสม ในการเดินทางสัญจร คสล. และปรับปรุงท่อ ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร
หมู่ 1 ระบายน ้า บริเวณนั น

กว้าง 4 ม.ยาว170 ม. ไม่น้อยกว่า
หรือพื นท่ี 680 ตร.ม. ร้อยละ 60
พร้อมงานท่อQ1 ม.
จ้านวน 20 ท่อน

2 โครงการก่อสร่างถนนคสล. เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คลส. 498,500    496,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านนายสายชล หมู่ 3 ในการเดินทางสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หรือพื นท่ี 960 ตร.ม. บริเวณนั น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คลส. 509,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายทางช่องไอ้โอ หมู่ 4 ในการเดินทางสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 195 ม. ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หรือพื นท่ี 975 ตร.ม. บริเวณนั น
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรัปปรุงถนนหินคลุก เพ่ือประชาชนมีความสะดวกปรับปรุงถนนหินคลุก 43,400      ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายนิกร หมู่1 ในการเดินทางสัญจร กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หรือพื นท่ี 450 ตร.ม. บริเวณนั น

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

5 โครงการก่อสร้างถนนASPHALTTE เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนนASPHALTTE 516,000    516,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

CONCRETE สายเมืองครุฑ ม.6 ในการเดินทางสัญจร CONCRETE ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

กว้าง 5 ม. ยาว 200ม. บริเวณนั น

หรือพื นท่ี 1,000ตร.ม. ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหน้าวัด เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คสล. 481,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พุปลู ม.5 ในการเดินทางสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 ตร.ม. บริเวณนั น

พื นท่ี 900 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า

พร้อมวางท่อลอดขนาด ร้อยละ 60

∅0.40ม. จ้านวน 14

ท่อน

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางมนี เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คสล. 495,000    495,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สร้อยดอกจิก (หลังปราสาท ซ.2) ในการเดินทางสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หนาเฉล่ีย 900 ตร.ม. บริเวณนั น

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

8 โครงการก่อสร่างถนนคสล. เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คลส. 496,000    496,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บ้านนายสมพร หมู่ 2 ในการเดินทางสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หนาเฉล่ีย0.15 ม. บริเวณนั น

หรือพื นท่ี 960 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนASPHALTTE เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนนASPHALTTE 650,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

CONCRETE สายนางแสวง ม้าแก้ว ในการเดินทางสัญจร CONCRETE ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หมู่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 340ม. บริเวณนั น

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

10 โครงการก่อสร้างถนนASPHALTTE เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนนASPHALTTE 330,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

CONCRETE สายหลังสถานี ม.1 ในการเดินทางสัญจร CONCRETE ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

กว้าง 6 ม. ยาว 98 ม. บริเวณนั น

หรือพื นท่ี 588 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนนหินคลุก 507,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ในการเดินทางสัญจร กว้าง 5 ม.ยาว 1,050ม. ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.10 ม. บริเวณนั น

หรือพื นท่ี 5,250 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และปรับปรุงเพ่ือระชาชนมีความสะดวก ปรับปรุงถนนโดยสร้างเป็น คสล. 411,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ท่อระบายน ้า ซอยบ้านนายบุญสม หมู่1 ในการเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หรือพื นท่ี 720 ตร.ม. หนาเฉล่ีย ท่ีใช้สัญจรไม่น้อย

: เพ่ิมเติม ฉ.2 (61-64) 0.15 เมตร กว่าร้อยละ60

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นเพ่ือประชาชนมีความ ปรับปรุงถนนโดยสร้างเป็น คสล. 413,000    ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายพุไม้แดง หมู่ท่ี 5 สะดวกในการเดินทางสัญจรกว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

หรือพื นท่ี 720 ตร.ม. หนาเฉล่ีย ท่ีใช้สัญจรไม่น้อย

: เพ่ิมเติม ฉ.2 (61-64) 0.15 เมตร กว่าร้อยละ60

15 ก่อสร้างถนน คสล. สายสระน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นคอน 780,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

 สปก. หมู่ท่ี 1 ทางสัญจรไปมาได้อย่าง กรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว นวนประชาชน ความสะดวกใน

สะดวกและปลอดภัย 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ไหล่ทางข้างละ 50 เซนติเมตร ในการสัญจร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ก่อสร้างถนน คสล. สายสระน ้า เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นคอน 800,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

 สปก. หมู่ท่ี 1 ทางสัญจรไปมาได้อย่าง กรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว นวนประชาชน ความสะดวกใน

สะดวกและปลอดภัย 305 เมตร หนา 0.15 เมตร มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ไหล่ทางข้างละ 50 เซนติเมตร ในการสัญจร

17 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นคอน 480,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายสมพร หมู่ท่ี 2 ทางสัญจรไปมาได้อย่าง กรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว นวนประชาชน ความสะดวกใน

สะดวกและปลอดภัย 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรัง มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ไหล่ทาง 50 เซนติเมตร ในการสัญจร

18 ก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบทาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีต 480,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

รถไฟเข้าวัดสิงห์ หมู่ท่ี 2 ทางสัญจรไปมาได้อย่าง เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 นวนประชาชน ความสะดวกใน

สะดวกและปลอดภัย เมตร หนา0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)  50 เซนติเมตร ในการสัญจร

19 ก่อสร้างถนน คสล. สายแม่กระ- เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีต 480,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

บาน (จากด้านในออกมา) หมู่ท่ี 4 ทางสัญจรไปมาได้อย่าง เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 นวนประชาชน ความสะดวกใน

สะดวกและปลอดภัย เมตร หนา0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)  50 เซนติเมตร ในการสัญจร

20 ก่อสร้างถนน คสล. สายพุไม้แดง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีต 480,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ทางสัญจรไปมาได้อย่าง เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 140 นวนประชาชน ความสะดวกใน

สะดวกและปลอดภัย เมตร หนา0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)  50 เซนติเมตร ในการสัญจร

21 ก่อสร้างถนน Asphaltic เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น แอสฟัลติก 800,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

Concrete สายบ้านนายสงวน ทางสัญจรไปมาได้อย่าง คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 300 นวนประชาชน ความสะดวกใน

อาจเครือ หมู่ท่ี 6 สะดวกและปลอดภัย เมตร หนา 0.05 เมตร มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ในการสัญจร

22 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขยายไหล่ทาง เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางในการ ปรับปรุงไหล่ทางเป็น แอสฟัลติก 3,000,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายหน้า อบต.สิงห์ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  คอนกรีต ข้างละ 2 เมตร นวนประชาชน ความสะดวกใน

ปลอดภัย ยาว 1,330 เมตร หนา 5 มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) เซนติเมตร ในการสัญจร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก่อสร้างถนนสายบ้านนายมอญ - เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 850,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านลุงนพ หมู่ท่ี 2 เรียบคลอง สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ยาว1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร นวนประชาชน ความสะดวกใน

ปลอดภัย ไหล่ทางข้างละ 50 เซนติเมตร มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ในการสัญจร

24 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางในการ ปรับรุงซ่อมแซมถนน รื อบดอัดใหม่ 4,000,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังสิงห์ - ยางโทน หมู่ท่ี 2 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก เป็นถนน แอสฟัลติกคอนกรีต นวนประชาชน ความสะดวกใน

ปลอดภัย  กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ ในการสัญจร

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) 1 เมตร

25 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนบริเวณ เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางในการ ปรับรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม 3,000,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

ส่ีแยกวังสิงห์ หมู่ท่ี 3 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก เหล็ก กว้าง6-8เมตร ไหล่ทางข้างละ นวนประชาชน ความสะดวกใน

ปลอดภัย  1 เมตร หนาเฉล่ีย 15 เซนติเมตร มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ในการสัญจร

26 ก่อสร้างถนนสายเขาน้อย - เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางในการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร 500,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทางรถไฟ หมู่ท่ี 4 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 นวนประชาชน ความสะดวกใน

ปลอดภัย เมตร มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ในการสัญจร

27 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางในการ ปรับรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น 300,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

323 - พุไม้แดง หมู่ท่ี 5 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 500 นวนประชาชน ความสะดวกใน

ปลอดภัย เมตร หนาเฉล่ีย 10 เซนติเมตร มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ในการสัญจร

28 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางในการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติก 3,092,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางสาย สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก คอนกรีต รหัสทางหลวง 3013 แยก นวนประชาชน ความสะดวกใน

แยกทางหลวงหมายเลข 323 - ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข323 -บ้านหนอง มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

บ้านหนองปลาไหล ปลาไหล กว้าง 6-8 เมตร ยาว 860 ในการสัญจร

เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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29 โครงการปรับปรุงถนนผิวทาง เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางในการ ปรับปรุงถนนผิวทางซิงเกิลเป็น 3,136,000 ร้อยละของจ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซิงเกิลเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก แอสฟัลติกคอนกรีตเส้นทางสาย นวนประชาชน ความสะดวกใน

เส้นทางสายวัดท่าตาเสือ ปลอดภัย วัดท่าตาเสือ กว้าง 6 เมตร ยาว มีความพึงพอใจ การสัญจรไปมา

1.135 กิโลเมตร หนา 5 เซนติเมตร ในการสัญจร

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,810

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร

30 ก่อสร้างท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีทางระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้า 200,000 มีการแก้ไข การระบายน ้า กองช่าง

บริเวณบ้านนายเชิด,นายชอบ ได้สะดวกและแก้ไขปัญหา ยาว100เมตร ทางระบายน ้า เป็นไปอย่าง

น ้าเอ่อล้นในหมู่บ้าน สะดวกรวดเร็วลด

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ปัญหาน ้าเอ่อล้น

31 ปรับปรุงระบบประปาหมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า ปรับปรุงระบบกรองน ้าใส 200,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

สระชัฏหนองแดง อุปโภคบริโภคอย่างเพียง ท่ีมีน ้าใช้อุปโภค อย่างเพียงพอ

พอและท่ัวถึง บริโภคเพ่ิมขึ น และท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)

32 ปรับปรุงระบบประปาหมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า ปรับปรุงระบบกรองน ้าใส 200,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

อุปโภคบริโภคอย่างเพียง ท่ีมีน ้าใช้อุปโภค อย่างเพียงพอ

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) พอและท่ัวถึง บริโภคเพ่ิมขึ น และท่ัวถึง

33 ปรับปรุงระบบประปาหมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า ปรับปรุงระบบกรองน ้าใส 200,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

อุปโภคบริโภคอย่างเพียง ท่ีมีน ้าใช้อุปโภค อย่างเพียงพอ

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) พอและท่ัวถึง บริโภคเพ่ิมขึ น และท่ัวถึง

34 ปรับปรุงระบบประปาหมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า ขยายท่อน ้าประปาในพุไม้แดงจาก 280,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

อุปโภคบริโภคอย่างเพียง หอถังถึงหมู่บ้าน ระยะทาง 900 ท่ีมีน ้าใช้อุปโภค อย่างเพียงพอ

พอและท่ัวถึง เมตร โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 3 นิ ว บริโภคเพ่ิมขึ น และท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ชัน 8.5 และขุดฝังกลบ

35 ปรับปรุงระบบประปาหมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า ปรับปรุงระบบกรองน ้าใส 200,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

อุปโภคบริโภคอย่างเพียง ท่ีมีน ้าใช้อุปโภค อย่างเพียงพอ

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) พอและท่ัวถึง บริโภคเพ่ิมขึ น และท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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36 โครงการบ้านผู้ยากไร้ เพ่ือให้ประชาชนผู้ยากไร้ บ้านผู้ยากไร้ หมู่ละ 2 ราย 240,000 240,000 240,000   ประชาชนมีท่ีอยู่ ประชาชนผู้ยากไร้ กองช่าง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มีท่ีอยู่อาศัยตามสมควร จ้านวน 6 หมู่ อาศัยเพ่ิมขึ น มีท่ีอยู่อาศัย

37 ปรับปรุงสระน ้าในพุไม้แดงและ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ ปรับปรุงสระน ้าในพุไม้แดงและ 400,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

ทางเข้าปากกิเลน เพ่ือการเกษตรอย่าง ทางเข้าปากกิเลน มีน ้าใช้ในการ ในการเกษตร

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) เพียงพอ เกษตรเพ่ิมขึ น อย่างเพียงพอ

38 ปรับปรุงสนามกีฬา สนามตะกร้อ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงสนามกีฬา สนามตะกร้อและ 500,000 ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

และสวนสาธารณะของ อบต.สิงห์ สถานท่ีออกก้าลังกายและ สวนสาธารณะของ อบต.สิงห์ มีสุขภาพท่ีดี สุขภาพร่างกาย

ท้ากิจกรรมสันทนาการท่ี เพ่ิมมากขึ น ท่ีแข็งแรง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ปลอดภัยและมีมาตรฐาน

39 ปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ท่ี 1 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

สถานท่ีออกก้าลังกายและ มีสุขภาพท่ีดี สุขภาพร่างกาย

ท้ากิจกรรมสันทนาการท่ี เพ่ิมมากขึ น ท่ีแข็งแรง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ปลอดภัยและมีมาตรฐาน

40 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 1,625,000  ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ร.ต.อ..สายรุ้ง หมู่ 1 ในการเดินทางสัญจร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

บริเวณนั น

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

41 ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสถานีรถไฟ เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 3,900,000  ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ 1 ในการเดินทางสัญจร ยาว 1,200 เมตร หนา0.15เมตร ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

บริเวณนั น

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

42 ปรับปรุงถนนลูกรังสายรางกระชาย - เพ่ือประชาชนมีความสะดวกปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร 1,000,000  ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บ้าน ส.อบต.วีรชาติ หมู่ 2 ในการเดินทางสัญจร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.20 ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

เมตร บริเวณนั น

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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43 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสายชล เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร 3,920,000  ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ 3 (ท้าให้สูงขึ น) ในการเดินทางสัญจร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

พร้อมรองพื นลูกรัง0.10เมตร บริเวณนั นไม่น้อย

-            กว่าร้อยละ 60

44 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสม หมู่ 3 เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 1,014,000  ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ในการเดินทางสัญจร ยาว 390 เมตร หนา0.15 เมตร ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

บริเวณนั นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60

45 ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสาย เพ่ือประชาชนมีความสะดวกปรับปรุงถนนดินเป็นถนน 900,000   ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สามแยกผู้ช่วยสมบัติ สมบูรณ์ผล หมู่ 4 ในการเดินทางสัญจร ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

1,000 เมตร หนา0.20 ม. บริเวณนั นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60

46 ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 เพ่ือประชาชนมีความสะดวกปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 6 เมตร 750,000   ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บ้านพุไม้แดง หมู่ 5 ในการเดินทางสัญจร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10เมตร ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

พร้อมวางท่อลอดขนาด 0.60 เมตร บริเวณนั นไม่น้อย

จ้านวน 6 ท่อน กว่าร้อยละ 60

47 ปรับปรุงถนน คสล. ซอยเข้าวัดพุปลู เพ่ือประชาชนมีความสะดวกปรับปรุงถนน คสล. ซอยเข้าวัดพุปลู 530,000     ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ 5 ในการเดินทางสัญจร ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

0.15 เมตร พร้อมท่อลอดขนาด บริเวณนั นไม่น้อย

0.40 เมตร จ้านวน 12 ท่อน กว่าร้อยละ 60

48 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายก้าพล เพ่ือประชาชนมีความสะดวกก่อสร้างถนน คสล. ยาว 380 เมตร 980,000   ความพึงพอใจ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ 6 ในการเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ของประชาชน ในการเดินทางสัญจร

บริเวณนั นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60

49 ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ เพ่ือให้ อบต.สิงห์ มีบ้านพัก ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจ้านวน 3 500,000    อบต.สิงห์มีบ้าน อบต.สิงห์มีบ้านพัก ขรก.ท่ีได้ กองช่าง

อบต.สิงห์ ข้าราชการท่ีได้มาตรฐาน ห้อง พร้อมต่อเติมห้องครัว ท่ีจอดรถ พักท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐานและปลอดภัย

ปลอดภัยตามสมควร ปลอดภัยขึ นไม่

น้อยกว่าร้อนละ

80

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการปรับปรุงระบบถังเก็บน ้าประปา เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกัก ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน ้าทรงกลม Ø 3,500,000  จ้านวนครัวเรือน จ้านวนครัวเรือน 80-100 กองช่าง

บาดาล บริเวณวัดถ ้าเสือดาว เก็บน ้าประปาบาดาลอีก  3 เมตร สูง 6 เมตร 4 ถัง พร้อม ท่ีมีน ้าเพ่ือการ ครัวเรือน มีน ้าอุปโภค/

165.64 ลบม. ฐานปูนรองรับและระบบต่อเช่ือมเข้า อุปโภค/บริโภค บริโภคอย่างพอเพียงท่ัวถึง

กับระบบเดิม เพ่ือบริการน ้าประปา เพ่ิมขึ นไม่น้อย

ให้กับบ้านเรือนราษฎรท่ีขาดแคลน กว่าร้อยละ 80

51 โครงการปรับปรุงระบบถังเก็บน ้าประปา เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกัก ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน ้าทรงกลม Ø 3,000,000    อุปโภค/บริโภค บริโภคอย่างพอเพียงท่ัวถึง กองช่าง

บาดาล บริเวณแยกปากกิเลน เก็บน ้าประปาบาดาลอีก  3 เมตร สูง 6 เมตร 4 ถัง พร้อม เพ่ิมขึ นไม่น้อย

165.64 ลบม. ฐานปูนรองรับและระบบต่อเช่ือมเข้า กว่าร้อยละ 80

กับระบบเดิม เพ่ือบริการน ้าประปา

ให้กับบ้านเรือนราษฎรท่ีขาดแคลน

น ้าอุปโภค/บริโภค อีก 80-100

ครัวเรือน

รวม 51 โครงการ - - ####### ####### 24,958,000   10,720,000  14,859,000 - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือเกษตรกรสามารถเพาะ ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานี 100,000    100,000    100,000    100,000   100,000   เกษตรกรมี เกษตรกรสามารถเพาะ กองช่าง

คลองส่งน ้า สถานีสูบน ้า คลอง และอ่ืนๆ ปลูกพืชไร่ได้ตลอด คลองส่งน ้า ใช้สามารถ ความพึงพอใจ ปลูกพืชไร่ได้ตลอด

ท่ีเก่ียวข้อง ใช้งาน ทั ง 5 สถานี ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ60

2 โครงการค่าบ้ารุกรักษา ปรับปรุง ท่ีดิน เพ่ือประชาชนได้รับการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 150,000    150,000    150,000    150,000   150,000   ประชาชน ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง บรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง สนามกีฬา และสาธารณ ความพึงพอใจ บรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง

ทันถ่วงที ประโยชน์อ่ืน ไม่น้อยกว่า ทันถ่วงที

ร้อยละ60

3 โครงการปรับปรุงศาลาเอนประสงค์ เพ่ือประชาชนได้รับความ ปรับปรุงศาลาเอนก 936,000    จ้านวนผู้ใช้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อบต.สิงห์ สะดวกในการบริการของ ประสงค์โดยรอบ บริการศาลา สะดวกในการบริการของ

.อบต.สิงห์ ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด .อบต.สิงห์

๔ โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ เพ่ือประชาชนได้รับความ ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง 252,000    จ้านวนอุบัติ เพ่ือประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทางแยกสายทางวังสิงห์ - ยางโทน ปลอดภัยเพ่ิมขึ น บริเวณทางแยกทางวังสิงห์ เหตุลดลง ปลอดภัยเพ่ิมขึ น

 -ยางโทน จ้านวน 5 ต้น

5 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายหน้าสถานีรถไฟ หมู่ท่ี 1 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายคุ้มท่ามะกรูด หมู่ท่ี 1 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

7 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

8 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายบ้านก้านันสม หมู่ท่ี 1 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

9 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

บริเวณส่ีแยกวังสิงห์ หมู่ท่ี 2,3 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

10 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายบ้านผู้ใหญ่ยอด หมู่ท่ี 2 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

11 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

บริเวณสามแยกผู้ใหญ่เชียร สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

หมู่ท่ี 4 สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

12 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

แยกทางเข้าวัดหนองปรือ สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

(บ้านลุงโม) หมู่ท่ี 4 สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายคุ้มหนองหอย(บ้านนายไพรัช) สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

หมู่ท่ี 4 สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

14 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

ในพุไม้แดง หมู่ท่ี 5 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

14 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

บริเวณหนองยิงเสือ หมู่ท่ี 5 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

16 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายทางเข้าหมู่บ้านพุไม้แดง สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

หมู่ท่ี 5 สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

17 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

บริเวณศาลาประชาคม หมู่ท่ี 6 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

18 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายสถานีรถไฟ หมู่ท่ี 6 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

19 ไฟส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 300,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่อง กองช่าง

สายคุ้มตอไม้แดง หมู่ท่ี 6 สะดวกปลอดภัยในการ 12 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง สว่างริมทางใช้

สัญจร ริมทางเพ่ิม อย่างท่ัวถึง

: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) มากขึ น

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จ้านวน 200,000   จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟส่องสว่าง กองช่าง

สายวังสิงห์ - ยางโทน หมู่ 3 สะดวกปลอดภัยในการ 10 ดวง ท่ีมีไฟส่องสว่าง ริมทางใช้อย่างท่ัวถึง
สัญจร ริมทางเพ่ิม

มากขึ น

รวม 20 โครงการ - - ####### ####### 2,050,000 1,450,000  450,000  - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ สนับสนุนงบประมาณให้ 500,000    500,000    500,000    500,000   500,000   เด็กเล็กผ่าน เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการ ส้านักปลัด

เด็กเล็ก เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศพด.ๆละ 250,000 บาท เกณฑ์ประเมิน ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั งสองศูนย์ 100%

2 โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็ก เพ่ือเด็ก เยาวชนได้มีกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเด็ก 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000     ความพึงพอใจ เด็กในต้าบลสิงห์ได้มีกิจกรรม ส้านักปลัด
วันเด็กในแต่ละโรงเรียน 1 ครั ง/ปี ของเด็กของ วันเด็กประจ้าปี

นักเรียนแต่ละ
โรงเรียนไม่น้อย
ร้อยละ 60

3 โครงการอาหารกลางวัน ศพด. เพ่ือเด็กเล็กของศพด.ได้รับ ผลักส่งงบประมาณให้ 6,419,000 6,419,000 6,419,000  6,419,000 6,419,000  เด็กผ่านการ เด็กเล็กของศพด.ได้รับ ส้านักปลัด
ทั ง 2 ศูนย์ อาหารถูกตามหลักโภชนการศพด.ตามท่ีได้รับการ ประเมินภาวะ อาหารถูกตามหลักโภชนการ

สนับสนุนจาก สถ. โภชนาการ
(ข้อมูล ณ ตุลาคม 59) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ90
4 โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับ เพ่ือเด็กในต้าบลสิงห์ได้รับ จัดซื ออาหารเสริมนมแก่ 1,086,485 1,086,485 1,086,485  1,086,485 1,086,485  เด็กผ่านการ เด็กในต้าบลสิงห์ได้รับ ส้านักปลัด

นักเรียนโรงเรียน 5 โรงเรียน และ การเสริมสร้างพัฒนาการ เด็กเล็กใน ศพด.และ ประเมินภาวะ การเสริมสร้างพัฒนาการ
ศพด. 2 ศูนย์ ด้านร่างกายอย่างต่อเน่ือง นักเรียนในโรงเรียน โภชนาการ ด้านร่างกายอย่างต่อเน่ือง

เขตต้าบลสิงห์ ไม่น้อยกว่า
(ข้อมูล ณ ตุลาคม 59) ร้อยละ90

5 โครงการอบรมนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร เพ่ือนักเรียนต้าบลสิงห์ได้รับ จัดอบรมเยาวชนเข้าค่าย 75,000      75,000      75,000      75,000      75,000     นักเรียนมี นักเรียนต้าบลสิงห์ได้รับ ส้านักปลัด
การส่งเสริมคุณธรรมและ พุทธบุตร 1 ครั ง/ปี ความรู้เพ่ิมขึ น การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ไม่น้อยกว่า จริยธรรม

ร้อยละ 80

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศรีชยสิงห์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 60,000      60,000      60,000     ความพึงพอใจ นักเรียนในต้าบลสิงห์ได้รับทักษะส้านักปลัด

การสอน เยาวชนศรีชยะสิงห์ ของคณะครู กิจกรรมการเรียนการสอน
ระหว่างกลุ่มสิงห์กับ ในต้าบลสิงห์ เพ่ิมขึ น
กลุ่มศรีมงคล ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือศพด.มีการบริหารจัดการเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุน 222,700    222,700    222,700    222,700   222,700   เด็กผ่านการ ศพด.มีการบริหารจัดการ ส้านักปลัด

สถานศึกษาส้าหรับค่าจัดการการเรียน ในการจัดการเรียนดีขึ น ให้สถานศึกษาคนละ ประเมิน ในการจัดการเรียนดีขึ น
การสอน 1,700บาทต่อปี ความรู้

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90

8 โครงการก่อสร้างรั ว ศพด.บ้านปากกิเลน เพ่ือศพด.มีความสวยงาม ก่อสร้างรั วยาว  4.5.5ม. 107,000    ความพึงพอใจ ศพด.มีความสวยงาม ส้านักปลัด
และมีความปลอดภัยตาม (ด้านซ้าย)ยาว 3 ม. ของผู้ปกครอง และมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ด้านขวา ไม่น้อยกว่า เกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 80
9 โครงการก่อสร้างรั ว ศพด.บ้านวังสิงห์ เพ่ือศพด.มีความสวยงาม ก่อสร้างรั วยาว  70 ม. 139,000    139,000   ความพึงพอใจ ศพด.มีความสวยงาม ส้านักปลัด

และมีความปลอดภัยตาม ของผู้ปกครอง และมีความปลอดภัยตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า เกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 80
10 โครงการก่อสร้างหินคลุก หน้า ศพด. เพ่ือศพด.บ้านวังสิงห์ ก่อสร้างถนนหินคลุก 57,000      ความพึงพอใจ ศพด.บ้านวังสิงห์ ส้านักปลัด

บ้านวังสิงห์ มีความปลอดภัยแก่ผู้ปกครอง กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. ของผู้ปกครอง มีความปลอดภัยแก่
และนักเรียน อันอาจจะเกิด หนาเฉล่ีย0.20 ม. ไม่น้อยกว่า ผู้ปกครองและนักเรียน 
ขึ น หรือพื นท่ี 320 ม. ร้อยละ 80

11 โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด. เพ่ือศพด.บ้านปากกิเลน ต่อเติมอาคารขนาด 504,000    ความพึงพอใจ ศพด.บ้านปากกิเลน ส้านักปลัด
บ้านปากกิเลน มีขยายพื นท่ีรองรับนักเรียน 18x4 ม.ของศพด. ของผู้ปกครอง มีขยายพื นท่ีรองรับนักเรียน

ท่ีเพ่ิมขึ น บ้านปากกิเลน ไม่น้อยกว่า ท่ีเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 80

12 โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น เพ่ือศพด.มีสนามเด็กเล่น ต่อเติมหลังสนามเด็กเล่น 50,000      เด็กผ่านการ ศพด.มีสนามเด็กเล่น ส้านักปลัด
ศพด.บ้านปากกิเลน ส้าหรับเสริมสร้างพัฒนาการพื นท่ี 37.ตร.ม ประเมินด้าน ส้าหรับเสริมสร้างพัฒนาการ

ทางร่างกาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือ ศพด. มีความสวยงาม ก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 42,500      ความพึงพอใจ ศพด.มีความสวยงามและ ส้านักปลัด

 ศพด. บ้านปากกิเลน และมีความปลอดภัยตาม ทึบ 2.85 เมตร ก่อสร้างรั วแบบ ของผู้ปกครอง มีความปลอดภัยตามเกณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน โปร่ง 25.95 เมตร ไม่น้อยกว่า มาตรฐาน

ร้อยละ 80
 : เพ่ิมเติม ฉ.2 (61-64)

14 โครงการก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือ ศพด. มีความสวยงาม ก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 101,000    ความพึงพอใจ ศพด.มีความสวยงามและ ส้านักปลัด
พร้อมป้ายศูนย์และประตูรั ว 2 จุด และมีความปลอดภัยตาม  24.5 เมตร ป้านศูนย์พัฒนา ของผู้ปกครอง มีความปลอดภัยตามเกณฑ์
ศพด.บ้านวังสิงห์ เกณฑ์มาตรฐาน เด็กเล็กประตูรั ว 2 จุด ไม่น้อยกว่า มาตรฐาน
 : เพ่ิมเติม ฉ.2 (61-64) ร้อยละ 80

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเพ่ือให้ ศพด. มีการบริหาร เบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนให้สถาน 60,000      60,000      60,000     ศพด.มีการจัดการ ศพด. มีมีการบริการจัดการ ส้านักปลัด
ศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการในการเรียนการสอน ศึกษา ช่วงอายุ (3-5)ปี ศึกษาท่ีดีขึ นไม่น้อย ในการเรียนการสอนอย่างมี

ท่ีมีประสิทธิภาพ กว่าร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ
รวม 15 โครงการ - - 8,599,185    8,613,685    8,917,185     8,662,185    8,473,185   - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด เพ่ือต้าบลสิงห์ปลอดภัยจาก จัดซื อวัสดุป้องกันโรค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้ป่วย ต้าบลสิงห์ปลอดภัยจาก ส้านักปลัด

โรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก และรณรงค์การป้องกัน ลดลงไม่น้อย โรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก 

ไข้หวัดนก และอ่ืนๆ ทุกรูปแบบ ร้อยละ 2 ไข้หวัดนก และอ่ืนๆ 

2 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ เพ่ือประชาชนท่ีมีสัตว์เลี ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 45,000      45,000      45,000      45,000      45,000     ประชาชนท่ีขึ น ต้าบลสิงห์ ปลอดภัย ส้านักปลัด
สุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน สุนัขบ้าให้กับประชาชน ทะเบียนฯ ได้รับ จากโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า ท่ีมาขึ นทะเบียนสุนัข บริการฉัคซีน
และแมว ในแต่ละปี ครบไม่น้อย

ร้อยละ 80
3 โครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือเด็กและเยาวชนได้รับ จัดอบรมการป้องกัน 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนได้รับ ส้านักปลัด

เร่ืองการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อน ความรู้เก่ียวกับเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อน มีความรู้เพ่ิม ความรู้เก่ียวกับเพศสัมพันธ์
วัยอันควร ก่อนวัยอันควร วัยอันควร ไม่น้อยกว่า ก่อนวัยอันควร

ร้อยละ60
จากผู้เข้าอบรม

4 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือต้าบลสิงห์ ได้รับหลัก สมทบกองทุน สปสช. 75,000      75,000      75,000      75,000      75,000     ประชาชน ต้าบลสิงห์ ได้รับหลัก ส้านักปลัด
สุขภาพ อบต.สิงห์ (สป.สช.) ประกันสุขภาพจากกองทุนฯอย่างเกณฑ์ท่ีก้าหนด มีความรู้ ประกันสุขภาพจากกองทุนฯ

เก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพ
เพ่ิมขึ น

5 โครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้ เพ่ือประชาชนในต้าบลสิงห์ จัดกิจอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน ครอบครัวในต้าบลสิงห์ ส้านักปลัด
การเลี ยงลูกด้วยนมแม่ เลี ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างถูก 1 ครั ง/ปี มีความรู้เพ่ิม เลี ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างถูก

วิธี ในการเลี ยงดู วิธี
ด้วยนมแม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญ- เพ่ือให้หญิงท่ีแต่งงานแล้ว จัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน หญิงท่ีแต่งงานแล้วเตรียม ส้านักปลัด

พันธ์ุ เตรียมพร้อมแก่การมีบุตร 1 ครั ง/ปี มีความรู้เพ่ิม พร้อมแก่การมีบุตร อย่าง
ในการบุตร ถูกต้อง

7 โครงการให้ความรู้และป้องกันโรค เพ่ือประชาชนและผู้ปกครองจัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน เพ่ือประชาชนมีความรู่ในการ ส้านักปลัด
ระบบทางเดินหายใจ มีความรู้และป้องกันโรค 1 ครั ง/ปี และผู้ปกครอง ดูแลโรคระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใน มีความรู้เพ่ิม
โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโรค เพ่ือประชาชนมีความรู้ในการจัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน ประชาชนมีความรู้ในการ ส้านักปลัด
เรื อรัง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโรค 1 ครั ง/ปี มีความรู้เพ่ิม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโรค

เรื อรัง โรคเรื อรัง เรื อรัง
9 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรค เพ่ือประชาชนมีความรู้ในการจัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน เพ่ืแประชาชนมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

เอดส์และป้องกันการติดเชื อ ป้องกันโรคเอดส์ 1 ครั ง/ปี มีความรู้เพ่ิม ป้องกันโรคเอดส์
โรคเอดส์

10 โครงการค้นหากลุ่มเส่ียงวัณโรคในชุมชน เพ่ือประชาชนมีความรู้ใน จัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000     ประชาชน ประชาชนมีความรู้ใน ส้านักปลัด
เก่ียวกับวัณโรค 1 ครั ง/ปี มีความรู้เพ่ิม เก่ียวกับวัณโรค

วันณโรค
11 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรค เพ่ือประชาชนและผู้ปกครองจัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ ส้านักปลัด

มือเท้าปาก มีความรู้และป้องกันโรค 1 ครั ง/ปี และผู้ปกครอง โรคมือเท้าปาก
มือเท้าปาก มีความรู้เพ่ิม

โรคมือเท้าปาก
12 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือประชาชนมีความรู้เก่ียวกับจัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ ส้านักปลัด

สมุนไพรไทย สมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง 1 ครั ง/ปี มีความรู้เพ่ิม สมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง
ในสมุนไพร

13 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรอง เพ่ือให้ความรู้ประชาชนเก่ียวจัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน ประชาชนมีความรู้เก่ียว ส้านักปลัด
โรคเรื อรัง การคัดกรองโรคเรื อรัง 1 ครั ง/ปี มีความรู้เพ่ิม การคัดกรองโรคเรื อรัง

การคัดกรอง
โรคเรื อรัง

14 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน อบรม หรือรณรงค์ให้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้ในการ ส้านักปลัด
ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าความรู้แก่ประชาชน ความรู้เพ่ิมขึ น ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการอบรมให้ความรู้สารเคมี เพ่ือเกษตรกรมีความรู้ป้องกันภัยจัดอบรมให้ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ประชาชน เกษตรกรมีความรู้ป้องกันภัย ส้านักปลัด

ในเกษตรกร จากสารเคมี 1 ครั ง/ปี มีความรู้เพ่ิม จากสารเคมี
การป้องกัน
สารเคมี

16 โครงการรณรงค์/อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเพ่ือให้ประชาชนได้มีความ จัดกิจกรรมรณรงค์/อบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนปลอด ส้านักปลัด
ไข้เลือดออก รู้เก่ียวกับโรคไข้เลือดออก เก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรค/การ ท่ีมีสุขภาพดี ภัยจากโรค

ป้องกันและความคุมโรค เพ่ิมขึ น ไข้เลือดออก
: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)

17 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง เพ่ือให้ประชาชนได้มีความ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ ส้านักปลัด
สาเหตุการเกิดโรคเบาหวาน โรค รู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน โรคเบาหวาน โรคความดัน และตรวจ ท่ีมีสุขภาพดี ความรู้เก่ียวกับ
ความดัน และตรวจคัดกรองโรค โรคความดัน คัดกรองโรคตั งแต่อายุ 15 ปีขึ นไป เพ่ิมขึ น โรคเบาหวาน โรค
ตั งแต่อายุ 15 ปีขึ นไป ความดันและได้

รับการตรวจคัด
: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) กรองโรค

18 โครงการออกตรวจเย่ียมผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยติดเตียงและ จัดกิจกรรมออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ส้านักปลัด
ติดเตียงและผู้พิการ ผู้พิการมีความเป็นอยู่และ และผู้พิการ ท่ีมีสุขภาพดี และผู้พิการได้รับ

สุขอนามัยท่ีดี เพ่ิมขึ น การดูแลตาม
: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) สมควร

19 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง เพ่ือให้ประชาชนได้มีความ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และแนะ 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส้านักปลัด
โภชนาการ รู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง น้าเก่ียวกับเร่ืองโภชนาการอาหาร ท่ีมีสุขภาพดี รู้เก่ียวกับเร่ือง
: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) โภชนาการ ให้แก่ประชาชน เพ่ิมขึ น โภชนาการ

20 โครงการอบรมให้ความรู้และการตรวจ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และตรวจ 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส้านักปลัด
คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก และตรวจตัดกรองเก่ียวกับ คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็ง ท่ีมีสุขภาพดี รู้เก่ียวกับโรคมะ
มดลูก ในหญิงอายุ 35 ป้ึนไป โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็ง ปากมดลูก เพ่ิมขึ น เร็งเต้านมและลด

ปากมดลูก ความเส่ียงการ
: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) เกิดโรค

21 โครงการควบคุมประชากร เพ่ือควบคุมประชากร จัดกิจกรรมในการควมคุมประชากร 67,500 จ้านวนสัตว์ท่ี ประชากรสัตว์ ส้านักปลัด
สัตว์เลี ยง สัตว์เลี ยงในต้าบลสิงห์ สัตว์เลี ยง เช่น การท้าหมัน / จัดซื อ ท้าการควบคุม เลี ยงได้รับการ
: เพ่ิมเติม ฉ.3 อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ฯ ควบคุม

22 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความ ส้านักปลัด
โรคของสัตว์เลี ยงในชุมชน เก่ียวกับโรคในสัตว์เลี ยง ประชาชนเร่ืองเก่ียวกับโรคต่างๆใน อบรม รู้เร่ืองเก่ียวกับ
: เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) สัตว์เลี ยงและการป้องกันโรค โรคในสัตว์เลี ยง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ เพ่ือป้องกันกลุ่มรักข้ามเพศ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 การติดเชื อ HIV กลุ่มคนรักข้ามเพศมีความ ส้านักปลัด

กลุ่มรักข้ามเพศ (การติดเชื อ HIV) จากการติดเชื อ HIV เก่ียวกับกลุ่มรักข้ามเพศด้านการ ของกลุ่มรักข้าม รู้และมีการป้องกันจากการ

ป้องกันโรค HIV เพศลดลง ติดเชื อ HIV

รวม 23 โครงการ - - 260,000   260,000   407,500    340,000   340,000  - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุเพ่ือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย ส้านักปลัด

ผู้พิการและผู้ยากไร้ โอกาส ได้รับการช่วยเหลือ ในต้าบลสิงห์ ตามท่ี ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส ได้รับการช่วยเหลือ
เบื องต้น ระเบียบก้าหนด โอกาส ได้รับ เบื องต้น

การช่วยเหลือ
ร้อยละ 10
ของจ้านวน
ทั งหมด

2 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือต้าบลสิงห์ได้รับสวัสดิการสมทบเงินกองทุนฯตาม 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000     ประชาชนได้ ต้าบลสิงห์ได้รับสวัสดิการ ส้านักปลัด
จากกองทุนชุมชนต้าบลสิงห์ท่ีตามระเบียบก้าหนด รับสวัสดิการ จากกองทุนชุมชนต้าบลสิงห์

ไม่น้อยกว่า
20 รายต่อปี

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุได้รับการตรวจ จัดการตรวจสุขภาพ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ ส้านักปลัด
สุขภาพเป็นประจ้า แก่ผู้สูงอายุ อย่างน้อย เข้าร่วม สุขภาพเป็นประจ้า

1 ครั ง/ปี ไม่น้อยกว่า
60 คน

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือกลุ่มผู้สูงอายุต้าบลสิงห์ จัดกิจกรรมส่งเสริม 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000     ผู้สูงอายุมี กลุ่มผู้สูงอายุต้าบลสิงห์ ส้านักปลัด
และศึกษาดูงาน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน และศึกษาดูงานกลุ่ม ความรู้เพ่ิมขึ น ได้ส่งเสริมและสนับสนุน

ความรู้อย่างเป็นระบบ ผู้สูงอายุ  1ครั ง/ปี และมีการรวมกลุ่ม อย่างเป็นระบบ
5 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย เพ่ือผู้สูงอายุออกก้าลังกาย จัดกิจกรรมออกก้าลังกาย 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ผู้สูงอายุเข้า ผู้สูงอายุออกก้าลังกาย ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง แก่ผู้สูงอายุ อย่างน้อย ร่วมกิจกรรม อย่างถูกต้อง
1 ครั ง/ปี ไม่น้อย

กว่า 20 คน
รวม 5 โครงการ - - 140,000   140,000   140,000    140,000   140,000  - - -

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเบี ยยังชีพผู้สุงอายุ เพ่ือผู้สุงอายุได้รับสวัสดิการ จ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,524,800     5,524,800     5,524,800      5,524,800     5,524,800    ผู้สูงอายได้รับ ผู้พิการได้รับสวัสดิการ ส้านักปลัด

ของรัฐอย่างท่ัวถึง ตามท่ีรัฐก้าหนด เบี ยยังชีพ ของรัฐอย่างท่ัวถึง
ครบ 100%
ในต้าบล

2 โครงการเบี ยยังชีพความพิการ เพ่ือผู้พิการได้รับสวัสดิการ จ่ายเบี ยยังชีพความพิการ 1,461,600     1,461,600     1,461,600      1,461,600     1,461,600    ผู้พิการได้รับ ผู้พิการได้รับสวัสดิการ ส้านักปลัด
ของรัฐอย่างท่ัวถึง ตามท่ีรัฐก้าหนด เบี ยยังชีพ ของรัฐอย่างท่ัวถึง

ครบ 100%
ในต้าบล

3 โครงการเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ จ่ายเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000      96,000      96,000      96,000      96,000     ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ ส้านักปลัด

ของรัฐอย่างท่ัวถึง ตามท่ีรัฐก้าหนด ได้รับเบี ยยังชีพ ของรัฐอย่างท่ัวถึง
ครบ 100%
จากข้อมูล

รวม 3 โครงการ - - ####### ####### 7,082,400 7,082,400  7,082,400   - - -

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกทบทวน อปพร.และการ เพ่ืออปพร.พร้อมในการ จัดอบรมทบทวน อปพร. 70,000          70,000          70,000           70,000          70,000         อปพร.มี อปพร.พร้อมในการ ส้านักปลัด

ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าท่ี อปพร. ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ความรู้เพ่ิมขึ น ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ เพ่ือประชาชนมีความรู้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีเข้า ประชาชนได้รับความรู้ ส้านักปลัด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เก่ียวกับสาธารณภัยและวิธี ด้านสาธารณภัยต่างๆ อบรมมีความรู้ เก่ียวกับสาธารณภัยและวิธี

การป้องกันภัยเบื องต้น ให้แก่ประชาชน เช่น เพ่ืมไม่น้อยกว่า การป้องกันภัยเบื องต้น
อัคคีภัย.วาตะภัย,อุทกภัย ร้อยละ 60
และอ่ืนๆ

3 โครงการซ้อมแผนการป้องกันและ เพ่ือประชาชนไดรับความรู้ จัดกิจกรรมซ้อมการ 50,000          50,000          50,000           50,000          50,000         ประชาชนท่ีเข้า ประชาชนมีความรู้และ ส้านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย และพร้อมจะในการแก้ไข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมมีความรู้ พร้อมท่ีจะในการแก้ไข

ปัญหาสาธารณภัยอย่างทัน ต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เพ่ืมไม่น้อยกว่า ปัญหาสาธารณภัยอย่างทัน
ท่วงที อัคคีภัย.วาตะภัย,อุทกภัย ร้อยละ 60 ท่วงที

และอ่ืนๆ
4 โครงการจัดซื ออุปกรณ์บรรเทาสาธารณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชน จัดซื ออุปกรณ้ปงกันและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือประชาชน ส้านักปลัด

ภัย ได้อย่างทันท่วงที บรรเทาสาธารณภัยเช่น การช่วยเหลือเร็ว ได้อย่างทันท่วงที
 ชุดดับเพลิง,อุปกรณ์ ขึ น ไม่น้อยกว่า
ดับเพลิงและอ่ืนๆ ร้อยละ 60

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนใน จัดหน่วยบริการและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนอุบัติเหตุ เพ่ือประชาชนได้รับอุบัติเหตุ ส้านักปลัด
เทศกาลปีใหม่ ชุมชน ช่วยเหลือประชาชนใน ของประชาชน ลดน้อยลง

เทศกาลปีใหม่  ไม่เกิน10 ครั ง
ต่อปี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงานงบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนใน จัดหน่วยบริการและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนอุบัติเหตุ เพ่ือประชาชนได้รับอุบัติเหตุ ส้านักปลัด
เทศกาลสงกรานต์ ชุมชน ช่วยเหลือประชาชนใน ของประชาชน ลดน้อยลง

เทศกาลสงกรานต์  ไม่เกิน10 ครั ง
ต่อปี

7 โครงการจัดซื อน้ามันเชื อเพลิง เพ่ือประชาชนได้รับการช่วย จัดซื อน ้ามันเชื อเพลิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับการช่วย ส้านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย เหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในการบรรเทาสาธารณภัย ของประชาชน เหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และอัคคัภัย ไม่น้อยกว่าร้อย และอัคคัภัย
ละ 80

8 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เพ่ือประชาชนได้รับความรู้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อุบัติเหตุบนท้อง เพ่ือประชาชนได้รับความรู้ ส้านักปลัด
ด้านความปลอดภัยบนถนน รู้การรักษาความปลอดภัย ถนนลดลงไม่เกิน ด้านความปลอดภัยบนถนน

บนถนนแก่ประชาชน 20 ครั งต่อไป
9 โครงการติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิงใน เพ่ือประชาชนได้รับช่วยเหลือตั งอุปกรณ์ดับเพลิงเบื องต้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับช่วยเหลือ ส้านักปลัด

ชุมชน ตนเองเบื องต้นในการป้องกันเช่น ผงเคมีแห้ง ปีละ ของประชาชน ตนเองเบื องต้นในการป้องกัน

อัคคีภัย 2 หมู่ ไม่น้อยกว่าร้อย อัคคีภัย
ละ 60

10 โครงการก่อสร้างห้องเก็บห้องอุปกรณ์ เพ่ือการเก็บอุปกรณ์เป็น ก่อสร้างห้องขนด 4*6 80,000          ความพึงพอใจ การเก็บอุปกรณ์เป็น ส้านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย ระเบียบสามารถช่วยเหลือ เมตร ของประชาชน ระเบียบสามารถช่วยเหลือ

ประชาชนได้ทันท่วงที ไม่น้อยกว่าร้อย ประชาชนได้ทันท่วงที
ละ 60

11 โครงการจัดท้าแนวกันไฟป่าชุมชน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย จัดกิจกรรมท้าแนวกันไฟป่าชุมชน 10,000 10,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส้านักปลัด
ปีละ 2 ครั ง ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลอดภัยทั งชีวิต
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ประชาชน และทรัพย์สิน

รวม 11 โครงการ - - 315,000   315,000   325,000    405,000   315,000  - - -

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด เพ่ือเยาวชนมีความรู้และพิษอบรมเยาวชนมุ่งเน้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนท่ีอบรม เยาวชนมีความรู้และพิษ ส้านักปลัด

ภัยของยาเสพติด ด้านยาเสพติด ท่ีความรู้เพ่ิมขึ น ภัยของยาเสพติด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

2 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ เพ่ือประชาชนรับทราบถึง รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000       สุ่มตัวอย่าง ประชาชนรับทราบถึง ส้านักปลัด
ติด อันตราย โทษของยาเสพติด จ้านวน 30คน อันตราย โทษของยาเสพติด

มึความรู้เพ่ิมขึ น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

3 โครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เพ่ือเด็กและเยาวชน ได้มี จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก และเยาวชน เด็กและเยาวชน ได้มี ส้านักปลัด
และเยาวชนภาคฤดูร้อน กิจกรรมท้าในช่วงปิดภาค ทางกีฬาแก่เด็กและ ท่ีเข้าอบรม กิจกรรมท้าในช่วงปิดภาค

ฤดูร้อน เยาวชน มีความพึงพอใจ ฤดูร้อน

รวม 3 โครงการ - - 85,000     85,000     85,000      85,000     85,000    - - -

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื อวัสดุกีฬาส้าหรับประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหัน จัดซื อวัสดุกีฬาแก่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็ก เยาวชนและ ประชาชนหัน

มาออกก้าลังกายมากขึ น ประชาชน ประชาชนมา มาออกก้าลังกายมากขึ น
ออกก้าลังกาย
ในอัตราส่วน
 1ต่อ 100คน
ของประชากร
แต่ละหมู่

2 โครงการปรับพื นท่ีถมดินสนามกีฬา เพ่ือประชาชนมีสถานท่ีออก ปรับพื นท่ีสนามกีฬา -            447,000    -            -           เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้มีสถานท่ีออกก้าลังกาย ส้านักปลัด
ก้าลังกาย ห่างไกลยาเสพติดบริเวณสนามตะกร้อ ประชาชนมา ห่างไกลยาเสพติด

ออกก้าลังกาย
3 โครงการร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพ่ือประชาชนร่วมกับอบต. จัดหาประชาชนและจนท. 45,000 50,000 45,000 45,000 50,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีกิจกรรมท้าให้ห่าง ส้านักปลัด

ท้องถ่ินไทรโยคสัมพันธ์ สิงห์ การแข่งขันกีฬาระหว่างร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง ของประชาชน ไกลยาเสพติด
อปท. อปท. ท่ีเข้าแข่งขัน

ไม่น้อยกว่าร้อย 60

4 โครงการการขันกีฬา สิงห์คัพ เพ่ือประชาชนมีกิจกรรมห่างจัดกิจกรรมการแข่งขัน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีกิจกรรมห่าง ส้านักปลัด
ไกลยาเสพติด กีฬาระหว่างหมู่บ้าน ของประชาชน ไกลยาเสพติด

5 โครงการส่งเสริมการแข่งขันเด็ก เยาวชน เพ่ือประชาชนได้มีกิจกรรม สนับสนุนส่งนักกีฬาเข้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้มีกิจกรรมออกก้าลัง ส้านักปลัด
และประชาชนท่ัวไป ออกก้าลังกายห่างไกลยาเสพติดร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ ประชาชนมา กายห่างไกลยาเสพติด

ต่างๆ ออกก้าลังกาย
รวม 5 โครงการ - - 275,000 727,000 275,000 275,000 280,000 - - -

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและทบทวน เพ่ือสตรีต้าบลสิงห์ จัดกิจกรรมส่งเสริม 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000     กลุ่มสตรีมี สตรีต้าบลสิงห์ ส้านักปลัด

ของสตรีต้าบลสิงห์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน และทบทวนกลุ่ม ความรู้เพ่ิมขึ น ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
อย่างเป็นระบบ สตรีต้าบลสิงห์  1ครั ง/ปี ไม่น้อยกว่า อย่างเป็นระบบ

ร้อยละ 60

2 โครงการจัดท้าขนมไทย ของกลุ่ม เพ่ือสตรีต้าบลสิงห์ มีความรู้ จัดอบรมจัดท้าขนมไทย 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     กลุ่มสตรีมี สตรีต้าบลสิงห์ มีความรู้ ส้านักปลัด
สตรีต้าบลสิงห์ ในการประกอบอาชีพ 1 ครั ง/ปี ความรู้เพ่ิมขึ น ในการประกอบอาชีพ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเป็นรายได้ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เสริมจัดอบรมอาชีพเสริม 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ประชาชนมี ประชานมีรายได้เสริม ส้านักปลัด

เสริม เพ่ิมรายได้ ปีละ 1 ครั ง/ปี ความรู้เพ่ิมขึ น เพ่ิมรายได้

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

4 โครงการฝึกอบรมการจัดท้าแผนชุมชน เพ่ือหมู่บ้านมีความรู้ความ จัดฝึกอบรมการท้าแผนชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการ หมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจ ส้านักปลัด
เข้าใจในการจัดท้าแผนชุมชนแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านมีความ ในการจัดท้าแผนชุมชน

รู้เพ่ิมขี นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

5 โครงการคัดเลือกและเทิดทูนแม่ดีเด่น เพ่ือส่งเสริมและยกย่องสตรี คัดเลือกสตรีต้าบลสิงห์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ ส่งเสริมและยกย่องสตรี ส้านักปลัด
ต้าบลสิงห์ผู้มีความประพฤติเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ ของประชาชน ต้าบลสิงห์ผู้มีความประพฤติ
เหมาะสมในเป็นแบบอย่าง ในงานไม่น้อยกว่า เหมาะสมในเป็นแบบอย่าง
ให้บุคคลท่ัวไป ร้อยละ 60 ให้บุคคลท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เพ่ือสร้างเยาวชนในการเป็น จัดอบรมเยาวชนต้าบลสิงห์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนมีความรู้ เยาวชนต้าบลสิงห์มีความเป็น ส้านักปลัด
ผู้น้า ท่ีความรู้ ความสามารถเสริมทักษะ จิตส้านึก ความเข้าใจเพ่ิม ผู้น้า ท่ีความรู้ ความสามารถ
กล้าแสดงออกในทุกด้าน รักบ้านเกิด ขึ นไม่น้อยกว่า กล้าแสดงออกในทุกด้าน

ร้อยละ 60
รวม 6 โครงการ - - 135,000   135,000   135,000    135,000   135,000  - - -

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช เพ่ือประชาชนได้รับการช่วย ช่วยเหลือประชาชนใน 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับการช่วย ส้านักปลัด

การก้าจัดและควบคุมศัตรูพืชการก้าจัดและป้องกัน ของประชาชน การก้าจัดและควบคุมศัตรูพืช

ด้วยชีววิทยา ศัตรูพืช ไม่น้อยกว่าร้อย ด้วยชีววิทยา
ละ 60

2 โครงการส้ารวจข้อมูลสัตว์เลี ยง เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานด้าน จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล 30,000      -            30,000      -           ส้ารวจข้อมูล ต้าบลสิงห์มีข้อมูลเกษตร ส้านักปลัด
และพื นท่ีเกษตรต้าบลสิงห์ การเกษตรในการจัดท้าแผน ในพื นท่ีต้าบลสิงห์ ไม่น้อยกว่าร้อย ในการจัดท้าแผนพัฒนาต่างๆ

ต่างๆ ละ80 ของ
ครัวเรือนทั งหมด

3 โครงการส่งเสริมงานวิชาการเกษตร เพ่ือชุมชนได้รับความรู้และ 1 ท้าข้อตกลงกับม.มหิดล 30,000      30,000      30,000      -           ความพึงพอใจ ชุมชนได้รับความรู้และ ส้านักปลัด
ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 2 จัดกิจกรรมส่งเสริม ของประชาชน ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ท่ีมีศักยภาพมาบูรณาการท่ี งานวิชาการเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อย ท่ีมีศักยภาพมาบูรณาการท่ี
ใช้ในการะประกอบอาชีพ ละ 60 ใช้ในการะประกอบอาชีพ

4 ค่าวัสดุการเกษตรและการผสมเทียมโค เพ่ือเกษตรกรได้การช่วยเหลือจัดซื อวัสดุการเกษตรและ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ความพึงพอใจ เกษตรกรได้การช่วยเหลือ ส้านักปลัด

ในผสมเทียมโคโดยไม่เสีย การผสมเทียมโค ของประชาชน ในผสมเทียมโคโดยไม่เสียค่า

ค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อย ใช้จ่าย
ละ 80

5 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ตามหลัก เพ่ือเกษตรกรมีความรู้ใน อบรมให้เกษตรกร เร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมี เกษตรกรมีความรู้ใน ส้านักปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง การเลี ยงสัตว์ตามหลัก การเลี ยงสัตว์ ความรู้เพ่ิมขึ น การเลี ยงสัตว์ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อย เศรษฐกิจพอเพียง
ละ 60

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาด เพ่ือประชาชนได้รับการช่วย ช่วยเหลือประชาชนใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับการช่วย ส้านักปลัด
ในสัตว์เลี ยง การป้องกันโรคระบาดใน ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ของประชาชน การป้องกันโรคระบาดใน

สัตว์เลี ยง ไม่น้อยกว่าร้อย สัตว์เลี ยง
ละ 60

7 โครงการติดตามศูนย์เลี ยงไก่พื นเมือง เพ่ือเกษตรกรสามารถเลี ยง กลุ่มสมาชิกศูนย์เรียนรู้ 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ความพึงพอใจ เกษตรกรสามารถเลี ยง ส้านักปลัด
สัตว์ไว้ในการบริโภคในครัว ไปขยายพันธ์ุไก่พื นเมือง ขอสมาชิกศูนย์ฯ สัตว์ไว้ในการบริโภคในครัว
เรือนตามหลักเศรษฐกิจ ไว้เพ่ือการบริโภค ไม่น้อยกว่าร้อย เรือนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ละ 60 พอเพียง

8 โครงการศูนย์ปรับปรุงและบ้ารุงดิน เพ่ือเกษตรกรได้เป็นแหล่ง จัดตั งและปรับปรุงศูนย์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้มาใช้ เพ่ือเกษตรกรได้เป็นแหล่ง ส้านักปลัด
ศึกษาในการปรับปรุงและ ให้มีความสมบูรณ์ทั งทาง บริการไม่น้อย ศึกษาในการปรับปรุงและ
พัฒนาดิน ด้านวิชาการและอ่ืนๆ กว่า 20คนต่อปี พัฒนาดิน

รวม 8 โครงการ - - 125,000 95,000 125,000 65,000 65,000 - - -

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลเพ่ือประชาชนได้ส่วนร่วม ประชาคมและเผยแพร่ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ความพึงพอใจ ประชาชนได้ส่วนร่วม ส้านักปลัด

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ในการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ของผู้เข้าร่วม ในการพัฒนาท้องถ่ิน
รับฟังไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท้า เพ่ือประชาชนมีส่วนร่วม ประชาคมในระดับต่างๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

แผนพัฒนา ต้าบลสิงห์ ในการจัดท้าแผนพัฒนาส่ีปี ในการจัดท้าแผนพัฒนา ประชาชนไม่น้อย ในการจัดท้าแผนพัฒนาส่ี
ส่ีปี กว่าร้อยละ 60

รวม 2 โครงการ - - 20,000     20,000     20,000      20,000     20,000    - - -

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาส่ิงแวดล้อม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือประชาชนสืบสานประเพณีจัดงานประเพณีสงกรานต์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสืบสานประเพณี ส้านักปลัด

สงกรานต์สืบไป ของประชาชน สงกรานต์สืบไป
ร่วมงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60
2 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือประชาชนสืบสานประเพณีจัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสืบสานประเพณี ส้านักปลัด

ลอยกระทงสืบไป ของประชาชน ลอยกระทงสืบไป
ร่วมงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60
3 โครงการประกวดมารยาทไทย เพ่ือเยาวชนได้รู้จัก จัดอบรมและประกวด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรมมี เยาวชนได้รู้จัก ส้านักปลัด

และเข้าใจในการปฏิบัติ มารยาทไทยแก่เยาวชน ความรู้เพ่ิมขึ น และเข้าใจในการปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยได้อย่าง ไม่น้อยกว่า ตนตามมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ60 ถูกต้อง

4 โครงการท้าบุญตักบาตร-วันวิสาขบูชา เพ่ือประชาชนได้ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมท้าบุญตัก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส้านักปลัด
และสืบสานทางศาสนา บาตร หรือท้ากิจกรรม กิจกรรมไม่น้อย และสืบสานทางศาสนา

สาธารณะประโยชน์ กว่า 60 คน

5 โครงการท้าบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา เพ่ือประชาชนได้ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมท้าบุญตัก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส้านักปลัด
และสืบสานทางศาสนา บาตร หรือท้ากิจกรรม กิจกรรมไม่น้อย และสืบสานทางศาสนา

สาธารณะประโยชน์ กว่า 60 คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการถ่ายทอดเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา เพ่ือประชาชนท่ัวไปได้รับรู้ จัดกิจกรรมถ่ายทอด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้รับชม ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้ ส้านักปลัด
ท้องถ่ิน เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ไม่น้อยกว่า เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท้องถ่ินเช่น กลองยาว, 100 คน

ระบ้าศรีชยสิงห์ และอ่ืนๆ

7 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือประชาชนได้ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมแห่เทียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้รับชม ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส้านักปลัด
และสืบสานทางศาสนา ถวายวัดในต้าบลสิงห์ ไม่น้อยกว่า และสืบสานทางศาสนา

100 คน

8 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์การท่อง- 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม มีจ้านวนนัก ส้านักปลัด
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่องเท่ียวภายในต้าบลสิงห์ เท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การท้าเส้น กิจกรรม ท่องเท่ียวเพ่ิม

ทางป่ันจักรยาน ฯ มากขึ น
 : เพ่ิมเติม ฉ.3

รวม 8 โครงการ - - 370,000   370,000   380,000    380,000   370,000  - - -

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาส่ิงแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชาสัมพันธ์ทิ งขยะให้ถูกท่ี เพ่ือประชาชนทิ งขยะให้ถูกท่ี รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทิ งขยะ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทิ งขยะให้ถูกท่ี ส้านักปลัด

ให้ลงขยะทั งส่ือส่ิงพิมพ์ ของประชาชนไม่

เว็ปไซค์และอ่ืนๆ น้อยกว่าร้อยละ60

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือประชาชนมีส้านึกในการ จัดกิจกรรมท้าความสะอาด 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส้ารวจความรู้ ประชาชนมีส้านึกในการ ส้านักปลัด
Big cleaning day ทิ งขยะให้ลงถังขยะ บริเวณสองข้างทาง ความเข้าใจ ทิ งขยะให้ลงถังขยะ

แต่ละหมู่บ้านเน่ืองใน ในการทิ งขยะ

วันส้าคัญต่างๆ หมู่ละ 20 คน
3 โครงการจัดหาถังขยะให้เพียงพอ เพ่ือประชาชนได้มีถังขยะทิ ง จัดหาถังขยะให้กับครัวเรือน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนได้มีถังขยะทิ ง ส้านักปลัด

ในแต่ละครัวเรือน ท่ีขาดถังขยะ มีถังขยะครบ ในแต่ละครัวเรือน
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90
4 โครงการอบรมท้าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพ่ือจ้านวนขยะอินทรีย์ลดลง อบรมการจัดท้าปุ๋ยหมัก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนขยะลดลง ต้าบลสิงห์มีขยะอินทรีย์ลดลง ส้านักปลัด

จากขยะอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ5

5 โครงการท้าส่ิงประดิษฐ์จากขยะ เพ่ือประชาชนท้าขยะมา อบรมดัดแปลงใช้ประโยชน์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนท้าขยะมา ส้านักปลัด
คัดแปลงใช้ประโยชน์ จากขยะ ไม่น้อยกว่า คัดแปลงใช้ประโยชน์

ร้อยละ5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงานงบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื นท่ี เพ่ือพัฒนาต้าบลสิงห์ ให้สะอาดจ้างเหมาในการปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ พัฒนาต้าบลสิงห์ ให้สะอาด ส้านักปลัด
สาธารณะในต้าบลสิงห์ สวยงาม และเป็นสถานท่ี สภาพภูมิทัศน์บริเวณ ของประชาชน สวยงาม และเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจังหวัดพื นท่ีสาธารณะให้สะอาด ไม่น้อยกว่าร้อย ท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจังหวัด

สวยงาม ละ 60
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือพัฒนาป่าชุมชนในต้าบลสนับสนุนการบริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ป่าชุมชนในต้าบลสิงห์ ส้านักปลัด

ป่าชุมชนในต้าบลสิงห์ เพ่ือการท่องเท่ียว สิงห์ เป็นแหล่งท่องเท่ียว จัดการป่าชุมชนในต้าบล ของประชาชน  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เชิงนิเวศน์ เชิงนิเวศน์ สิงห์ให้พัฒนาเป็นสถานท่ี ไม่น้อยกว่าร้อย นิเวศท่ีส้าคัญ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ละ 60
8 โครงการต้าบลสิงห์ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพ่ือพัฒนาต้าบลสิงห์ ให้สะอาดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ พัฒนาต้าบลสิงห์ ให้สะอาด ส้านักปลัด

รักษาส่ิงแวดล้อม สวยงาม และเป็นสถานท่ี ในต้าบลสิงห์ ของประชาชน สวยงาม และเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อย ท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจังหวัด

ละ 60
9 โครงการจัดท้าข้อมูล ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียว จัดท้าข้อมูลแหล่งท่อง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ แหล่งท่องเท่ียวในต้าบลสิงห์ ส้านักปลัด

แหล่งท่องเท่ียวในต้าบลสิงห์ ต่างๆในต้าบลสิงห์ให้ประชาชนเท่ียวในต้าบลสิงห์แก่ ของประชาชนไม่ เป็ฯท่ีรู้จักของคนท่ัวไป

ท่ัวไป ประชาชนท่ัวไป น้อยกว่าร้อยละ 60

ละ 60
10 โครงการท้าถังแยกขยะในแต่ละชุมชน เพ่ือประชาชนมีท่ีทิ งขยะ จัดท้าถึงขยะแบบคัดแยก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส้ารวจความรู้ เพ่ือประชาชนมีท่ีทิ งขยะ ส้านักปลัด

ท่ีคัดแยกแล้ว ส้าหรับหมู่บ้านและ ความเข้าใจ ท่ีคัดแยกแล้ว
สถานท่ีราชการ ในการทิ งขยะ

หมู่ละ 20 คน
11 โครงการฝึกอาชีพจากส่ิงเหลือใช้ เพ่ือประชาชนมีความรู้ในการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความรู้เก่ียวกับ ประชาชนมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

ดัดแปลงส่ิงท่ีเหลือใช้ ประชาชน การคัดแปลงส่ิง ดัดแปลงส่ิงท่ีเหลือใช้
มาเป็นรายได้ ของเหลือใช้เพ่ิม มาเป็นรายได้

ขึ น
12 โครงการจิตอาสาพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีจิต- จัดกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ ในด้าน จ้านวนประชาชนประชาชนมีจิต ส้านักปลัด

สาธารณะในการอาสา ต่างๆ เช่น การท้าความสะอาด ฯลฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะในการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ในเขตต้าบลสิงห์ อาสาพัฒนาด้าน

ต่างๆ
รวม 12 โครงการ - - 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 - - -

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาส่ิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราช เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา จัดกิจกรรมหญ้าแฝกในพื นท่ี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา ส้านักปลัด

ด้าริ รัชกาลท่ี 9 มีส่วนร่วมในการปลูกหญ้า ต้าบลสิงห์ ร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการปลูกหญ้า
แฝกอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ไม่น้อยกว่า แฝกอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
น ้า และส่ิงแวดล้อม 30 คน น ้า และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาส่ิงแวดล้อม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพ่ือประชาชนได้แสดงออกถึงความจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ส้านักปลัด

จงรักภักดีต่อสถาบันพระ พระมหากษัตริย์ต่างๆ และ ของประชาชนไม่ จงรักภักดีต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์ การรับเสด็จพระบรมวงศา น้อยกว่าร้อยละ60 มหากษัตริย์

นุวงศ์ 

2 โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและวัน เพ่ือประชาชนได้แสดงออกถึง จัดงานราชพิธี รัฐพิธีเน่ืองใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ส้านักปลัด

ส้าคัญของชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระ วันส้าคัญของชาติและตาม ของประชาชนไม่ จงรักภักดีต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์และสถาบันของนโยบายของรัฐบาล น้อยกว่าร้อยละ60 มหากษัตริย์และสถาบันของ

ชาติ ขาติ

3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท เพ่ือประชาชนได้แสดงออก จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ส้านักปลัด

พระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ ถึงความจงรักภักดีต่อ พรรษาในวันท่ี 28 กรกฎาคม ของประชาชนไม่ จงรักภักดีต่อสถาบันพระ

พระบรมราชินี สถาบันพระมหากษัตริย์ และวันท่ี 3 มิถุนายน น้อยกว่าร้อยละ60 มหากษัตริย์

รวม 3 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อบรมศึกษาดูงานของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความรู้ของผู้เข้ารับ ผู้น้าชุมชนพัฒนาศักยภาพ ส้านักปลัด

ผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,พนักงาน ผู้น้าชุมชน ต้าบลสิงห์ ผู้น้าชุมชน 1 ครั งต่อไป การอบรมเพ่ิมขึ น อย่างต่อเน่ือง

อบต.สิงห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

60 ขึ นไป

2 โครงการอบรม ส่งเสริมพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรของ อบรมพนักงาน 1 ครั ง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความรู้ของผู้เข้ารับ พนักงาน อบต.สิงห์ พัฒนา ส้านักปลัด

ศักยภาพ พนักงาน อบต.สิงห์ อบต.สิงห์ ต่อปี การอบรมเพ่ิมขึ น ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

60 ขึ นไป

3 โครงการจ้างเหมาให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือ อบต.สิงห์ มีการท้างาน จ้างเหมาบริการใน 1,009,000 1,009,000 1,009,000 1,009,000 1,009,000 ความพึงพอใจของ อบต.สิงห์ มีการท้างาน ส้านักปลัด

และอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส้านักปลัดและกองคลัง ประชาชนเม่ือเข้า อย่างมีประสิทธิภาพ กองคลัง

กองช่าง รับบริการไม่น้อย กองช่าง

กว่าร้อยละ 60

4 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือประชาชนได้รับบริการ จัดกิจกรรมให้บริการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับบริการ ส้านักปลัด

ของอบต.สิงห์ อย่างสะดวก ประชาชนเคล่ือนในทุกงาน ของประชาชน ของอบต.สิงห์ อย่างสะดวก

ร่วมงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงานงบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียว จัดอบรมกฎหมาย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000     ความพึงพอใจ ประชาชนมีความเข้าใจ ส้านักปลัด

และหน้าท่ีประชาชน กฎหมายท่ีควรรู้ กับหลักกฎหมายท่ีใช้ในชีวิตจ้านวน 1 ครั ง/ ปี ของประชาชน กฏหมายในชีวิตประจ้าวัน

และการปกครองแบบประชาธิปไตย ประจ้าวันรวมการเมืองและ ร่วมงานไม่น้อย ทั งด้านการเมืองและการ

การปกครองอย่างถูกต้อง กว่าร้อยละ 60 ปกครองแบบประชาธิปไตย

6 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือปราชาชนจัดท้าแผนพัฒนาส่ีปีจัดประชาคมหมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดท้า ส้านักปลัด

หมู่บ้าน /จัดท้าแผนพัฒนาส่ีปี ถูกต้องตามท่ีระเบียบก้าหนด6 หมู่บ้าน ต.สิงห์ ของประชาชน แผนชุมชนและแผนพัฒนา

ร่วมงานไม่น้อย อบต. สิงห์

กว่าร้อยละ 60

7 การส้ารวจประเมินความพึงพอใจ เพ่ือจัดท้าการส้ารวจประเมิน จ้างหน่วยงานภายนอก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลส้ารวจความพึง อบต.ได้รับทราบปัญหาใน ส้านักปลัด

ความพึงพอใจ ภายในต้าบลมาส้ารวจ 1 ครั ง/ปี พอใจไม่น้อยกว่า โดยการท้าวิจัย

สิงห์ กว่าร้อยละ 80

8 โครงการเช่าพื นท่ีบนอินเตอร์เน็ต เพ่ือประชาชนได้รับทราบข้อมูล เช่าพื นท่ีอินเตอร์เน็ต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เช้าใช้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส้านักปลัด

และจัดท้าเว็ปไซค์ของ อบต. สิงห์ ข่าวสารของ อบต.สิงห์ เวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่า 60คน ข่าวสารของ อบต.สิงห์ 

ต่อปี

9 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเลือกตั งท้องถ่ินเพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั ง เพ่ือใช้จ่ายในการเลือกตั งกรณีครบ 300,000 300,000 300,000 300,000 การเบิกจ่ายเก่ียว เพ่ือการเลือกตั งเป็นไปด้วย ส้านักปลัด

วาระ ยุบสภา แทนต้าแหน่งท่ีว่างลง กับการเลือกตั ง ความเรียบร้อย

และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 : เพ่ิมเติม ฉ.2 ให้มีการเลือกตั งใหม่ 60

10 ปรับปรุงระบบเสียงศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบเสียงใน ปรับปรุงระบบเสียงภายในศาลา 20,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารส้านักปลัด

ของ อบต.สิงห์ ศาลาอเนกประสงค์ให้ประ อเนกประสงค์ของ อบต.สิงห์ ประชาชนผู้ใช้ อย่างท่ัวถึงและชัดเจน

ชาชนได้รับทราบข้อมูล บริการ

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 ข่าวสารต่างๆได้ชัดเจน

รวม 10 โครงการ - - 1,374,000 1,674,000 1,694,000 1,674,000 1,674,000 - - -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน
1 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสิงห์ โครงการ เพ่ือนักเรียนได้เสริมทักษะ อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน 60,000    -          60,000      -            ร้อยละของนัก นักเรียนได้เสริมทักษะ ส านักปลัด กลุ่มโรงเรียน

แข่งขันกีฬายุวชนศรีชยสิงห์ การออกก าลังกาย ในต าบลสิงห์ เรียนท่ีกิจกรรม การออกก าลังกาย ต าบลสิงห์

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือนักเรียนตามเป้าหมาย อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,744,000    1,744,000    1,744,000     1,744,000     1,744,000      นักเรียนได้รับ นักเรียนตามเป้าหมาย ส านักปลัด ร.ร.บ้านวังสิงห์

ทุกคนในพ้ืนท่ี อบต.ได้รับ ให้แก่โรงเรียนท้ัง 5 โรง ประทานอาหาร ทุกคนในพ้ืนท่ี อบต. ร.ร บ้านหนองปรือ

ประทานอาหาร (ณ ตุลาคม 2559) ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหาร ร.ร.วัดปากกิเลน

ร.ร.บ้านท่าตาเสือ

3 อุดหนุนไฟฟ้า เพ่ือ ศพด.มีก าลังไฟฟ้าเพียงพอ ขยายหม้อแปลง 140,000      ศพด.บ้านวังสิงห์ ศพด.บ้านวังสิงห์มีไฟฟ้าใช้ ส านักปลัด ร.ร.บ้านวังสิงห์
ต่อการจัดการเรียนการสอน เฉพาะรายท่ี ศพด. มีก าลังไฟฟ้าใช้ เพียงพอต่อการจัดการ

บ้านวังสิงห์ เพ่ิมข้ึน เรียนการสอน

4 อุดหนุนโครงการย่อยสลายขยะจากเศษ เพ่ือให้นักเรียนศึกษาย่อย อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 20,000         20,000         20,000          20,000          นักเรียนมีความ นักเรียนศึกษาย่อย ส านักปลัด ร.ร.บ้านวังสิงห์
วัสดุธรรมชาติ สลายเศษวัสดุธรรมชาติ วังสิงห์ รู้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อย สลายเศษวัสดุธรรมชาติ

เป็นปุ๋ย ร้อยละ 70 เป็นปุ๋ย

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมเพ่ือการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักเรียน อุดหนุนโรงเรียนวัด 20,000         20,000         20,000          20,000          20,000           นักเรียนมีความ นักเรียนให้ความรู้ ส านักปลัด ร.ร.วัดปากกิเลน
การศึกษาอย่างย่ังยืน ให้มีความรู้ความสามารถและ ปากกิเลน รู้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อย ความสามารถและ

สามารถน าไปใช้ในชีวิต ร้อยละ 70 สามารถน าไปใช้ใน
ประจ าวันได้ ชีวิตประจ าวันได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน
6 อุดหนุนโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพ เพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพโดย อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 20,000      นักเรียนมีความรู้ นักเรียนได้ฝึกทักษะด้าน ส านักปลัด ร.ร.บ้านวังสิงห์

แก่ผู้เรียน(เพาะเห็ดนางฟ้า) การปฏิบัติจริง วังสิงห์ และทักษะด้าน อาชีพและมีแหล่งเรียนรู้
อาชีพเพ่ิมข้ึนไม่ ในการฝึกปฏิบัติจริง
น้อยกว่าร้อยละ80

7 อุดหนุนโครงการโรงย่อยสลายขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 20,000      ปริมาณขยะในโรง ปริมาณขยะในโรงเรียนลด ส านักปลัด ร.ร.บ้านวังสิงห์
(คัดแยกขยะอินทรีย์) วังสิงห์ เรียนลดลงไม่น้อย น้อยลง

กว่าร้อยละ 80
8 อุดหนุนโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพ เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการท่ีดี อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 20,000      นักเรียนมีภาวะ นักเรียนมีภาวะโชนาการ ส านักปลัด ร.ร.บ้านวังสิงห์

แก่ผู้เรียน แก่นักเรียนและส่งเสริมทักษะ วังสิงห์ โภชนาการท่ีดีข้ึน ท่ีดีมีพัฒนาการด้านกาจัดการ

ด้านอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ อาชีพ

80
รวม 8 โครงการ - - 1,844,000   1,924,000   1,864,000    1,804,000    1,784,000     - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน
1 อุดหนุนโครงการสนุบสนุนงานสุขภาพ เพ่ืออสม.ได้บริการหรือให้ อุดหนุนกลุ่ม อสม. 90,000    90,000    90,000      90,000      90,000      ความพึงพอใจ อสม.ได้บริการหรือให้ ส านักปลัด กลุ่ม อสม.

อนามัยภาคประชาชน ความรู้แก่ประชาชนในหมู่ จ านวน 6 หมู่ๆละ ของประชาชน ความรู้แก่ประชาชนใน แต่ละหมู่บ้าน

บ้าน พ้ืนท่ีต าบลสิงห์ 1,500 บาท ไม่น้อยกว่า หมู่บ้าน พ้ืนท่ีต าบลสิงห์

ร้อยละ 60
2 โครงการกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 20,000 20,000 งบประมาณท่ีได้รับประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด โรงพยาบาล

ป้องกันโรคติดต่อและโรค โครงการรณรงค์ป้องกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุน ร่างกายท่ีสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ
ไม่ติดต่อ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ บ้านท่ากิเลน แข็งแรง บ้านท่ากิเลน
 : เพ่ิมเติม ฉ 3 (61-64)

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 20,000 20,000 งบประมาณท่ีได้รับประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด โรงพยาบาล
โรคเอดส์ โครงการรณรงค์ป้องกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุน ร่างกายท่ีสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพ
 : เพ่ิมเติม ฉ 3 (61-64) โรคเอดส์ บ้านท่ากิเลน แข็งแรง บ้านท่ากิเลน

รวม 3 โครงการ - - 90,000    90,000    130,000    130,000    130,000    - - - -

                                                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน
1 อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจ เพ่ือประชาชนท่ีได้รับการ อุดหนุนเหล่ากาชาด 5,000      5,000      5,000        5,000        5,000        จ านวนประชาชน ประชาชนท่ีได้รับการ ส านักปลัด เหล่ากาชาด

ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการช่วย บรรเทาสาธารณภัย กาญจนบุรี

เหลือจาก
เหล่ากาชาด

2 อุดหนุนโครงการการจัดงานเทิด เพ่ือท้องถ่ินเผยแพร่ภูมิปัญญา อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี 25,000    25,000    25,000      25,000      25,000      จ านวนกิจกรรม ประชาชนท่ีได้รับการ ส านักปลัด จังหวัด
พระเกียรติสมเด็จพระเรศวรมหาราช ให้แก่ประชาชนท่ัวไป ภูมิปัญญาท้อง บรรเทาสาธารณภัย กาญจนบุรี

ถ่ินท่ีได้รับเผย ท้องถ่ินเผยแพร่ภูมิปัญญา

แพร่แก่นักท่อง ให้แก่ประชาชนท่ัวไป
เท่ียว

รวม 2 โครงการ - - 30,000    30,000    30,000      30,000      30,000      - - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 มุ่งพัฒนาองค์กรให้เทคโนโลยี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) อุดหนุน

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เพ่ือประชาชนในเขตอ าเภอ อุดหนุนท้องถ่ินอ าเภอ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนประชาชน เพ่ือประชาชนในเขตอ าเภอ ส านักปลัด ศูนย์ข้อมูลฯ
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ไทรโยคได้รับความช่วยเหลือ ไทรโยค ท่ีใช้บริการ ไทรโยคได้รับความช่วย
ท้องถ่ินในเขตอ าเภอไทรโยค ศูนย์ เหลือ

รวม 1 โครงการ - - 45,000    45,000    45,000      45,000      45,000      - - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาน

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการขุดลอกสระสาธารณะแก้ปัญหา เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพ่ือ ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 3,831,000  ประชาชนมีน ้าใช้ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

ภัยแล้ง หมู่ 1 บ้านปากกิเลน การเกษตรอย่างเพียงพอ ขนาดกว้าง 135 เมตร ยาว ในการเกษตรเพ่ิมขึ น เกษตรอย่างเพียงพอ อบจ.
120 เมตร ลึก 6 เมตร หมู่ 1 
บ้านปากกิเลน

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)

รวม 1 โครงการ - - -                3,831,000     -                -                - - - -

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการซ่อมปรับระดับผิวทางสาย เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มี ปรับปุงระดับถนนระยะ 5,552,000  ถนนยาว 2.764 ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ อบจ.

แยกทาง 323 - หนองปลาไหล หมู่ท่ี 3 ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม ทางยาว 2.764 กิโลเมตร กิโลเมตร กว้าง 6 ในการคมนาคมได้อย่าง
ต้าบลสิงห์ อ้าเภอไทรโยค ได้อย่างสะดวก กว้าง 6 เมตร หนา 4 เมตร หนา 4 สะดวกรวดเร็ว

เซนติเมตร เซนติเมตร
 : เพ่ิมเติม ฉ.2 (61-64)

รวม 1 โครงการ - - -                5,552,000     -                -                - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสถานีสูบน ้า เพ่ือเกษตรกรท่ีน ้าใช้เพ่ือ แยกท่อส่งน ้าระหว่าง 11,000,000 ร้อยละของเกษตรกร เกษตรกรท่ีน ้าใช้ ชลประทาน

พร้อมระบบส่งน ้า การเกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ 2 และ หมู่ 3 สามารถเกษตรกรรม เพ่ือการเกษตร

พร้อมทั งวางระบบท่อ เพ่ิมขึ น อย่างเพียงพอ

ส่งน ้า

2 โครงการประปาผิว เพ่ือประชาชนมีน ้าประปา ก่อสร้างระบบประปาผิว 5,000,000 ประชาชนในหมู่ 2 ประชาชนมีน ้าประปา สถ.

ดินขนาดใหญ่ ม.2 ใช้อุปโภคบริโภค ดินขนาดใหญ่ตามแบบ มีน ้าประปาเพ่ิมขึ น ใช้อุปโภคบริโภค

ส้านักบริหารจัดการน ้า จากเดิมไม่น้อยกว่า

กรมทรัพยากรน ้า ร้อยละ 10

3 โครงการปรับปรุงผิว เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ปรับผิวจราจรAsphalic 3,967,000     ความพึงพอใจใน ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน สถ.

จราจรและไหล่ทาง ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ Concrete ก. 8 ม. ความปลอดภัยใน ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้

สายทางเช่ือม 323- อย่างสะดวก รวดเร็ว ย.850 ม. หนาเฉล่ีย ถนนของประชาชน อย่างสะดวก รวดเร็ว

บ้านหนองปลาไหล 5ชม.  ถนน คสล. ก 8 ม. ท่ีใช้สัญจร ไม่น้อย

ม.3 ย. 220 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว่าร้อยละ 60

4 โครงการก่อสร้างและ เพ่ือเกษตรกรสามารถท้า ปรับปรุงพื นฝายห้วยมะ 82,500 เกษตรกรมีความพึง เกษตรกรสามารถ สถ.

ปรับปรุงฝายห้วยมะ เกษตรนอกฤดูกาลและมี ไฟ พอใจในการเกษตร ท้าเกษตรนอกฤดู

ไฟ รายได้เสริม นอกฤดูกาล กาล

 : เพ่ิมเติม ฉ.1 (61-64)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          ยุทธศาสตร์ 1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                      

      ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการปรับปรุงสระ เพ่ือประชาชนมีน ้าบริโภค ปรับปรุงสระเก็บน ้าชัด 4,616,000 ประชาชนมีน ้าบริโภค ประชาชนมีน ้าบริ สถ.

เก็บน ้า อุปโภคอย่างเพียงพอ หนองแดง อุปโภค โภคอุปโภคอย่างง

 : เพ่ิมเติม ฉ.1 (61-64) พอเพียง

6 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้ ปรับผิวจราจรAsphalic 3,390,000 ความพึงใจในความ ประชาชนในพื นท่ี สถ.

ลาดยางเข้าม.6 บ้าน มีถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม Concrete กว้าง 5 ม. ความปลอดภัยในถนน ได้มีถนนส้าหรับใช้

ท่าตาเสือ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,130ม. หนาเฉล่ีย ของประชาชนท่ีใช้สัญจร ในการคมนาคมได้

 : เพ่ิมเติม ฉ.1 (61-64) 5 ซม. ถนน อย่างสะดวกรวดเร็ว

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้ ปรับผิวจราจรจากหินคลุก 3,600,000 ความพึงใจในความ ประชาชนในพื นท่ี สถ.

หินคลุกเป็นคอนกรีตเสริม มีถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความปลอดภัยในถนน ได้มีถนนส้าหรับใช้

เหล็กสายทางแม่หระบาน อย่างสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตรยาว1,000 ของประชาชนท่ีใช้สัญจร ในการคมนาคมได้

หมู่ 4 บ้านหนองปรือ เมตร หนา 0.15 เมตร อย่างสะดวกรวดเร็ว

 : เพ่ิมเติม ฉ.1 (61-64)

8 โครงการปรับปรุงถนนูกรังเป็น เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีถนน ปรับผิวจราจรจากหินคลุก 2,712,000 ความพึงใจในความ                                                                                                                                                                                                                                      สถ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความปลอดภัยในถนน ได้มีถนนส้าหรับใช้

รางกระชายม.2 บ้านังสิงห์ งสะดวกรวดเร็ว กว้าง 4 เมตรยาว1,130 ของประชาชนท่ีใช้สัญจร ในการคมนาคมได้

 : เพ่ิมเติม ฉ.1 (61-64) เมตร หนา 0.15 เมตร อย่างสะดวกรวดเร็ว

รวม 8 โครงการ - - - 23,367,500   11,000,000 - - - - -

แบบ ผ.02/1

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                      
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)
      ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         ยุทธศาสตร์ 1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ือให้ประชาชน เด็กและ ก่อสร้างสนามคอนกรีต 861,000 เด็ก เยาวชนและประ ประชาชนมีสนามกี สถ.

กีฬาเซปักตะกร้อ เยาวชน มีสนามกีฬาเซปัก เสริมเหล็กกว้าง12.10 ชาชนมาออกก้าลัง ฬาท่ีมีมาตรฐาน

หมู่ 1 บ้านปากกิเลน ตะกร้อในการแข่งขัน เมตรยาว 19.40 เมตร กาย เหมาะแก่การออก

 : เพ่ิมเติม ฉ.1 (61-64 หนา 0.10 เมตร ก้าลังกายและแข่ง

ขัน

2 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ือให้ประชาชน เด็กและ ก่อสร้างสนามคอนกรีต 963,000 เด็ก เยาวชนและประ ประชาชนมีสนามกี สถ.

กีฬาวอลเล่ย์บอล เยาวชน มีสนามกีฬาวอล- เสริมเหล็กกว้าง23.72 ชาชนมาออกก้าลัง ฬาท่ีมีมาตรฐาน

หมู่ 1 บ้านปากกิเลน เล่ย์บอลในการแข่งขัน เมตรยาว 33.62 เมตร กาย เหมาะแก่การออก

 : เพ่ิมเติม ฉ.1 (61-64) หนา 0.10 เมตร ก้าลังกายและแข่ง

ขัน

รวม 2 โครงการ - - - - 1,824,000 - - - - -

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                      
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน,ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
          ยุทธศาสตร์ 1 สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
          แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

      ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 29,000      -             -             -             ส านักปลัด
ประมวล แบบท่ี 2

ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 10,000      10,000       10,000        10,000       ส านักปลัด
2 ประตู 
ตามราคาท้องตลาด

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 16,000           -                 -                  -                  กองคลัง
ส านักงาน แบบท่ี 1

ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 10,000      10,000       10,000        10,000       กองคลัง
2 ประตู 
ตามราคาท้องตลาด

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบ 17,000      -                 -                  -                  กองคลัง
แยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 12,000 บีทียู
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบล้ินชัก 12,000      -             -             -             กองคลัง
4 ช้ัน จ านวน 2 ใบ
ตามราคาท้องตลาด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

7 แผนการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพน่ิงแบบ 14,000      ส านักปลัด
ดิจิตอล ความละเอียด (ศพด.)
14 ล้านพิกเซล จ านวน
2 เคร่ือง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

8 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน ขนาดแรงอัด 21,000 -                 -                  -                  กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 5 ตัน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 6,600 6,600             6,600              6,600              ส านักปลัด

หรือชนิด LED ขาวด า กองคลัง

ปีละ 2 เคร่ือง

ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ 24,000 24,000           24,000            24,000            ส านักปลัด
ชนิด LED สีแบบ Network กองคลัง
ปีละ 2 เคร่ือง
ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ 12,000 12,000           12,000            12,000            กองช่าง
ชนิด LED สีแบบ Network
ปีละ 1 เคร่ือง
ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 34,000 กองคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง

 : เพ่ิมเติม ฉ.2 (61-64) ตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบ 18,000 ส านักปลัด
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง ใช้กระดาษธรรมดา

ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น
14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดละเอียด 24,600 ส านักปลัด

ก่อสร้าง ท าลายคร้ังละ 10 แผ่น ขนาดกระดาษ
หลังท าลาย กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 25

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)  - 40 มิลลิเมตร
15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 8,500 ส านักปลัด

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง
16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดเก้าอ้ีรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 50,000 ส านักปลัด

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง จ านวน 1 ชุด
17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงเต้ียบานสไลด์ 7,600 ส านักปลัด

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง กระจก จ านวน 2 หลัง
18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด 5,500 ส านักปลัด

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง จ านวน 1 หลัง
19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จ านวน 1 ตัว 11,000 ส านักปลัด

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง
20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว 40,000 ส านักปลัด

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง
21 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 2,400,000 ส านักปลัด

ก่อสร้าง และขนส่ง  6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 868,000 ส านักปลัด
ก่อสร้าง และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบ้ิลแค็บ

23 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 3,800,000 ส านักปลัด
ก่อสร้าง และขนส่ง ชนิด6 ล้อเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อย

กว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังสูงสุดไม่น้อย
กว่า 240 แรงม้า ท่ีรอบไม่เกิน 2,800
รอบ/นาที ติดต้ังถังบรรจุน้ าจากเหล็กชุบ
ซิงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
ติดต้ังวอเตอร์สเปรย์บาร์ท้ายรถ ชุดแท่นปืน
ฉีดน้ า มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ของกรม

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) การขนส่งทางบก
24 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ 22,500 ส านักปลัด

ก่อสร้าง เบนซินสูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ขนาด 7 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

25 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 60,000 ส านักปลัด
ก่อสร้าง  - ขนาดบาร์ 16 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)  - ขนาดบาร์ 22 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
26 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว 27,600 ส านักปลัด

ก่อสร้าง ชนิดต้ังพ้ืน ขนาด 2.5 แรงม้า
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) จ านวน 2 เคร่ือง

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 26,000 ส านักปลัด
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง จ านวน 2 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ 27,500 ส านักปลัด
ก่อสร้าง เผยแพร่  SmartTV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3,840x2,160
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) พิกเซล ขนาด 55 น้ิว

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 62,500 ส านักปลัด
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง เผยแพร่ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านัก 34,000 17,000 ส านักปลัด
ก่อสร้าง งาน จ านวน 3 เคร่ือง (ผช.นวก./

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ผช.นักพัฒ/ผช.นวผ.)
31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 22,000 ส านักปลัด

ก่อสร้าง แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง (นวผ.)
32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 9,000 ส านักปลัด

ก่อสร้าง ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) จ านวน 1 เคร่ือง

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 2,100 ส านักปลัด
 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64) ก่อสร้าง (Smart Card Reader) จ านวน 3 เคร่ือง

34 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงเต้ียบานสไลด์ 3,800 กองช่าง
ก่อสร้าง กระจก จ านวน 1 หลัง

 : เพ่ิมเติม ฉ.3 (61-64)

รวมท้ังส้ิน 171,600      2,682,700   1,223,700    3,862,600    -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์



ส่วนที่ 3 

 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 

น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่
จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำม
มั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรยุติธรรม 

(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล  

(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์
กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

(7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เก่ียวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรำย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำน

และพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
(4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำระบบเมือง

ศูนย์กลำงควำมเจริญ 
(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง  ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 



ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
(3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร

อุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
(7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
วิสัยทัศน์ 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่ง

และโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 



กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมอง และทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
(2) พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์คิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 
(3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำค ส่วนค ำนึง ถึงผลกระทบต่อสุขภำพ 
(4) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(1) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้เข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ 

- กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
- ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บภำษ ี
- จัดบริกำรด้ำนสุขภำพ 
- เพ่ิมเบี้ยคนพิกำรและเบี้ยผู้สูงอำยุ 
- มีที่ดินท ำกินของตนเอง  

(2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง 

(3) กำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- สร้ำงและพัฒนำผู้น ำชุมชน 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำร 
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ บริกำร และจัดกำรทรัพยำกร 

(4) เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(1) ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 
(2) ต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง 
(3) วำงอนำคตรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
(4) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำร 
(5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวก

กำรค้ำกำรลงทุน 
(6) เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงินทั้งในตลำดเงินและตลำดทุน ให้สำมำรถ

สนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในกำรให้บริกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(1) พัฒนำหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร (One Map) 
(2) เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำ

ทำงเศรษฐกิจระยะยำว 
(3) เร่งรัดให้มีกำรประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. .. และแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
(4) ผลักดันกฎหมำยและกลไกเพ่ือกำรคัดแยกขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็นพลังงำน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
(1) ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศนำนำประเทศ 



(2) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
(3) สังคมมีควำมสมำนฉันท์ 
(4) ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) ประเทศไทยมีควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำมทำงทหำร 
(6) อันดับควำมเสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำยต่ ำกว่ำอันดับที่ 20 ของโลก 
(7) อันดับควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีด้ำนไซเบอร์ในต่ ำกว่ำอันดับที่ 10 ของโลก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
(1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ คุณภำพบุคลำกรภำครัฐ 
(2) ปรับปรุงกระบวนกำร งบประมำณ สร้ำงกลไกในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรเงินกำร คลังภำครัฐ 
(3)  ป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(4) ปฏิรูปกฎหมำย และกระบวนกำรยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคมนำคมขนส่ง พัฒนำขนส่งทำงรำง ขนส่งสำธำรณะ โครงข่ำยถนนขนส่ง

ทำง อำกำศ ขนส่งทำงน้ ำ 
(2) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำร จัดกำรโลจิสติกส์ กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง

กำรค้ำ 
(3) กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน กำรใช้พลังงำนทดแทน ส่งเสริมไทยเป็น

ศูนย์กลำงพลังงำน 
(4) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำงธุรกิจ สร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัยทำง

ไซเบอร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(1) ส่งเสริมกำรลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมี

ศักยภำพ พัฒนำตลำดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 
(2) พัฒนำให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและกำร

จัดกำรธุรกิจ 
(3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้ำนบุคลำกร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

และกำรบริหำรจัดกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
(1) ภำคเหนือ: เป็นฐำนเศรษฐกิจ สร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง 
(2) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ: หลุดพ้นจำกควำมยำกจน สู่เป้ำหมำยกำรพ่ึงตนเอง 

(3) ภำคกลำง : เป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นน ำ 
(4) ภำคใต้ : เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย 
(5) พัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
(6) พัฒนำฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมหลักของประเทศท่ีขยำย

ตัวอย่ำงมีสมดุล 
(7) พัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
(1) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำน ของกำรประกอบธุรกิจกำรบริกำร และกำรลงทุน 
(2) กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ 

(3) กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำร พัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ 

1.3 นโยบาย Thailand 4.0  
ก่อนจะเข้ำสู่ Thailand 4.0 ขอเกริ่นด้วย Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อน ทั้งหมด

ที่กล่ำวมำนี้ล้วนเป็น “โมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย” ถ้ำใน Thailand 1.0 จะเน้นภำคเกษตร Thailand 2.0 เน้น
ภำคอุตสำหกรรมเบำ และ Thailand 3.0 เน้นภำคอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออก 

โมเดลพัฒนำประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่ำนมำ ท ำให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รำยได้ปำนกลำงข้ัน
สูง” แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น ท ำให้มีแนวคิด Thailand 4.0 ออกมำ ซึ่งจะสำมำรถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่ำนั้น
เยอะ โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดที่จะน ำโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้แก่  

1. เปลี่ยนจำกกำรผลักดันสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และควำมคิด

สร้ำงสรรค ์
3. เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้น ภำคบริกำรมำกขึ้น 
องค์ประกอบของโมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่  
1.เปลี่ยนจำกเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกรเป็น

ผู้ประกอบกำร ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐำนะร่ ำรวย 
2.เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภำครัฐคอยช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันสู่กำรเป็น Smart 

Enterprises และ Startups ที่มีศักยภำพสูง 
3.เปลี่ยนจำก Traditional Services ที่มีมูลค่ำต่ ำสู่ High Value Services 
4.เปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำ สู่แรงงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและทักษะสูงเป้ำหมำยที่ได้จำกโมเดลนี้คือ

เปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ“รำยได้ปำนกลำงขั้นสูง”ให้กลำยเป็นกลุ่ม “ประเทศท่ีมีรำยได้สูง”ด้วย
นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภำพของเศรษฐกิจ จำกกลไกต่ำงๆ เน้นไปทำงกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้  

5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่  
1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ 
2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี

สมองกลฝังตัว 
5) กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 

1.4 นโยบาย Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
กำรพัฒนำในด้ำนอุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำเป็นกำรพัฒนำที่

ก่อให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรโลกเป็นอย่ำงมำก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่ำงๆ 
ทั่วโลก รวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในกำรประชุมองค์กำรสหประชำชำติที่มหำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ และ
เห็นพ้องต้องกันในกำรตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำทั้งในระดับชำติและระดับสำกลที่ทุกประเทศจะด ำเนินกำรร่วมกันให้ได้



ภำยในปี 2558 โดยเป้ำหมำยดังกล่ำวเรียกว่ำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development 
Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้ำหมำยหลัก คือ 1. ขจัดควำมยำกจนและควำมหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับ
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 3. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศและบทบำทสตรี 4. ลดอัตรำกำรตำยของเด็ก 5. 
พัฒนำสุขภำพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มำลำเรีย และโรคส ำคัญอ่ืนๆ 7. รักษำและจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมกำรเป็นหุ้นส่วนเพ่ือกำรพัฒนำในประชำคมโลก 

ระยะเวลำ 15 ปีผ่ำนมำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ ก ำลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดีในหลำยประเทศ ซึ่งเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องของกำรพัฒนำ องค์กำรสหประชำชำติจึงได้
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำขึ้นใหม่โดยอำศัยกรอบควำมคิดที่มองกำรพัฒนำเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเชื่อมโยงกัน  เรียกว่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทำงกำรพัฒนำตั้งแต่เดือนกันยำยน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหำคม 2573 ครอบคลุม
ระยะเวลำ 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้ำหมำย คือ 

เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดควำมยำกจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
เป้ำหมำยที่ 2 ขจัดควำมหิวโหย บรรลุเป้ำควำมมั่นคงทำงอำหำรและโภชนำกำรที่ดีขึ้น และส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 3 ท ำให้แน่ใจถึงกำรมีสุขภำวะในกำรด ำรงชีวิต และส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วง

อำยุ 
เป้ำหมำยที่ 4 ท ำให้แน่ใจถึงกำรได้รับกำรศึกษำที่ได้คุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกำสใน

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 5 บรรลุถึงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ และเสริมสร้ำงพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 6 ท ำให้แน่ใจว่ำเรื่องน้ ำและกำรสุขำภิบำลได้รับกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน และมีสภำพพร้อมใช้

ส ำหรับทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 7 ท ำให้แน่ใจว่ำทุกคนสำมำรถเข้ำถึงพลังงำนที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตำมก ำลังซื้อของตน 
เป้ำหมำยที่ 8 ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมศักยภำพ

กำรมีงำนท ำและกำรจ้ำงงำนเต็มที่ และงำนที่มีคุณค่ำส ำหรับทุกคน 
เป้ำหมำยที่ 9 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกำรปรับตัวให้เป็นอุตสำหกรรม

อย่ำงยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
เป้ำหมำยที่ 10 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำยที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง

และยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 12 ท ำให้แน่ใจถึงกำรมีแบบแผนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 13 ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลส ำหรับกำรพัฒนำที่

ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดกำรป่ำไม้อย่ำง

ยั่งยืน ต่อสู้กับกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูควำมเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งกำรสูญเสียควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 

เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีควำมเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีกำรเข้ำถึงควำม
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้ำ และสร้ำงให้เกิดสถำบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 



เป้ำหมำยที่ 17 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในวิธีกำรปฏิบัติให้เกิดผล และสร้ำงพลังแห่งกำรเป็นหุ้นส่วนควำม
ร่วมมือระดับสำกลต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

1.5 แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง 1(กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุร ีสุพรรณบรุี) 
วิสัยทศัน์ 
"เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้า เกษตรที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการค้า ชายแดน และการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ อย่างสร้างสรรค์" 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยและคุณภำพใน กำรผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตรและ

เกษตร อุตสำหกรรมที่ได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรเพ่ิมศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและพัฒนำเขต เศรษฐกจิพิเศษชำยแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ภำคกำรเกษตร อย่ำงยั่งยืน 

1.6 แผนพัฒนากาญจนบุรี  
วิสัยทศัน์ 
"เมืองแหง่ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง การค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู ่เยน็เป็นสุข" 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที ่ยว  ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและวิถี

วัฒนธรรม ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนสู่สำกล 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ 

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.2561 – 2564 
จุดยืน 
“พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพิ่มขึ้น โดย

ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและย่ังยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้

มาตรฐาน การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC" 
วิสัยทัศน์ 
1. ส่งเสริมอำชีพให้ประชำชน 
2. พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร เกษตรอุตสำหกรรม 
3. สนับสนุนและสร้ำงแหล่งกระจำยสินค้ำเกษตรและสินค้ำพ้ืนเมือง 
4. พัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนและปลอดภัย 
5. สนับสนุนประชำชน องค์กร หน่วยงำน ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
6. สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรดูแลจัดกำรสถำนที่ท่องเที่ยว 
7. ปรับปรุง พัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่งได้มำตรฐำน 
8. ปรับปรุง  พัฒนำระบบเครือข่ำยคมนำคมให้ครอบคลุม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 



10. ปรับปรุง จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำส ำหรับอุปโภค บริโภค   
11. กำรจัดท ำผังเมืองและผังเมืองรวม 
12. พัฒนำสถำนที่พักผ่อนให้มีมำตรฐำนและปลอดภัย 
13. ส่งเสริมกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
14. สนับสนุน ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพให้ประชำชน 
15. สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับประชำชน 
16. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
17. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
18. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำข้อมูลในกำรพัฒนำ 
19. ส่งเสริมควำมรู้ของบุคลำกรให้ได้มำตรฐำน 
20. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
21. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
22. ส่งเสริมกระบวนกำรประชำธิปไตย 
เป้าประสงค์ 
1. ประชำชนมีอำชีพ 
2. สินคำ้เกษตร เกษตรอุตสำหกรรมมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำ  
3. สินค้ำเกษตรมีกำรพัฒนำคุณภำพ  
4. สถำนที่ท่องเที่ยวได้รับกำรปรับปรุงให้ได้มำตรฐำน  
5. ประชำชน องค์กรเอกชนให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลสถำนที่ท่องเที่ยวมำกข้ึน 
6. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมดูแลสถำนที่ท่องเที่ยวให้มีควำมปลอดภัย 
7. เส้นทำงคมนำคมขนส่งมีมำตรฐำนและปลอดภัย  
8. เส้นทำงคมนำคมครอบคลุมเส้นทำงหลัก 
9. ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรได้รับกำรพัฒนำให้ครอบคลุมครบถ้วน 
10. มีน้ ำส ำหรับใช้ในกำรอุปโภค บริโภคอย่ำงเพียงพอ   
11. กำรผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
12. มีสถำนที่ออกก ำลังกำยและสถำนที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มำตรฐำน   
13. กำรศึกษำมีคุณภำพท้ังในระบบและนอกระบบ  
14. สุขภำพอนำมัยของประชำชนดีขึ้น  
15. ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
16. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมเหมำะสมและมีควำมปลอดภัย   
17. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ำรงอยู่   
18. บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
19. มีข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรวำงแผน ตรวจสอบและพัฒนำงำนของท้องถิ่น   
20. กำรบริหำรมีควำมโปร่งใส ยุติธรรม 
21. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน วิเครำะห์ และตรวจสอบ 
22. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย   
 
 



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 1.1 กำรส่งเสริมอำชีพ กำรเกษตรและเกษตรอุตสำหกรรม 
1.2 กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรพำณิชยกรรม และกำรค้ำสู่สำกล 
1.3 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง 
    พ้ืนฐำน 

2.1 กำรคมนำคมและกำรขนส่ง 
2.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำน 
2.3 กำรผังเมือง 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 3.1 กำรพัฒนำสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
3.2 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
3.3 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ 
3.4 กำรสำธำรณสุข 
3.5 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3.6 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 
3.7 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 
    ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยำกรธรรมชำติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 กำรส่งเสริมให้ประชำชนใช้พลังงำนสะอำดและพลังงำน 
      จำกกำรเกษตร 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 กำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 กำรส่งเสริมอนุรักษ์โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 
5.3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร 
    บริหำรจัดกำร 

6.1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
6.2 กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำร 
      ปฏิบัติงำน 
6.3 กำรส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำงำน 
6.4 กำรส่งเสริมกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
6.5 กำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม 
 

 

 



1.8 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
1. วิสัยทัศน์ 
“ชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวทัน

เทคโนโลย”ี 
2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงเสริมใหชุ้มชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษำสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งพัฒนำองค์กรให้ทันเทคโนโลยี 
3 พันธกิจ (เป้าประสงค์) 

1. สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี พัฒนำกำรศึกษำ ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี 
ส่งเสริมกิจกรรมผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ มีควำมพร้อมในกำรรักษำควำมปลอดภัยในในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุง
โครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ให้สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมกีฬำ และนันทนำกำร 

2. เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย สนับสนุนกำรสร้ำงกลุ่มอำชีพตำมปรัชญำตำมเศรษฐกิจพอเพียง 

3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  สืบสำนกำรอนุรักษ์และส่งเสริม 
ศำสนำ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เน้นบริกำรประชำชนด้วยระบบสำรสนเทศ 

4. ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในในกำรให้บริกำรเกี่ยวกับด้ำนคุณภำพชีวิตในทุกด้ำนๆ ไม่น้อย

กว่ำร้อย 75 

2. ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มอำชีพจัดท ำอำชีพเสริมเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 

3. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร และกำรอนุรักษ์ศิลปกรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ำร้อย 30  

4. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรขององค์กร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

5. กลยุทธ์ 
1. พัฒนำ ปรับปรุง โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้ง ถนน ระบบน้ ำ ทั้งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค น้ ำเพ่ือ

กำรเกษตร เพ่ือต ำบลมีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

2 ส่งเสริมกำรศึกษำสื่อกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมของเด็กและเยำวชน ภำยใต้กรอบ
ระเบียบข้อกฎหมำย 

3 สำธำรณสุข ส่งเสริมกำรรักษำสุขภำพ อนำมัยของประชำชนให้ตระหนักให้กำรป้องกันไม่ให้
เกิดโรคiะบำดและกำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

4 สังคมสงเครำะห์ กำรสร้ำงเสริมกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกำส ให้มีคุณภำพชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเอง และสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน 

5 กำรป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ ทั้งท่ีเป็นกำรป้องกันและกำรช่วยเหลือเบื้องต้น 

6 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันยำเสพติดในชุมชนจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันยำเสพติดในทุกรูปแบบ 

7 จัดกีฬำ นันทนำกำรและสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม อุปกรณ์ กีฬำให้แก่
ชุมชนอย่ำงเหมำะสม 



8 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและพัฒนำศักยภำพอำชีพ  เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งประสำนงำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำย 

9 ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรำยได้เพียงพอตำมวิธีเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ 
10 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำต ำบลสิงห์ 
11 ขนบประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท ำนุบ ำรุงศำสนำและภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้รับกำรอนุรักษ์ สืบสำน

ให้คงอยู่ 
 12 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในต ำบล ให้มีควำมสวยงำม สะอำด ร่มรื่น และคงอยู่

ตลอดไป 

13 รณรงค์กำรกำรทิ้งขยะให้ถูกวิธี เพ่ือลดปัญหำขยะในต ำบล 

14 มุ่งเสริมสร้ำงควำมปรองดอง สำมัคคีในต ำบล เทิดทูนในสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
15  กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรมุ่งเน้นกำรบริกำรประชำชน ตำมอ ำนำจหน้ำที่  
16 สร้ำงจิตส ำนึกและเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ลูกจ้ำง คณะผู้บริหำร และ

สมำชิกสภำท้องถิ่น จะต้องยืดหลักประโยชน์ 

2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นตำมประเด็นกำรพัฒนำท้องถิ่นประกอบด้วย 

ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ พ้ืนที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย และกำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคตผลกำร
วิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์โอกำส  และข้อจ ำกัด  อันเป็นภำวะแวดล้อมภำยนอก ที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำน

ต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ รวมทั้งวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสิงห์  ซ่ึงทั้งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ในปัจจุบัน  เพ่ือใช้
ในกำรก ำหนดกำรด ำเนินงำนต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS เป็นเครื่องมือ 

1.) วิเครำะห์จุดแข็ง (Strength=S) พิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนว่ำมีส่วนดี  ควำมเข้มแข็ง ควำมสำมำรถ  
ศักยภำพ  ส่วนที่ส่งเสริมควำมส ำเร็จ  ซึ่งจะพิจำรณำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำร  ระบบข้อมูล  ก ำลังคน  กำรเงิน  
ภำพลักษณ์  ภูมิปัญญำชำวบ้ำน  และทรัพยำกร 

2.) กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weakness=W) พิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนว่ำมีส่วนเสีย ควำมอ่อนแอ  
ข้อจ ำกัด  ควำมไม่พร้อม  ซึ่งพิจำรณำในด้ำนต่ำงๆ  เช่นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

3.) กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunity=O) ศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกว่ำมีสภำพเป็นอย่ำงไร มีกำรเปลี่ยนแปลงใด
ที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกำสอันดีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ โดยต้องพิจำรณำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  
กำรเมืองกำรปกครอง  และเทคโนโลยี 

4.) วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat=T) เป็นกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภำวะคุกคำม ที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ำกัดต่อจังหวัด โดยต้องพิจำรณำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง  
กำรปกครอง  และเทคโนโลยี  เช่น เดียวกับกำรวิเครำะห์โอกำส 

S = STRENGTH (จุดแข็ง) 
1. มีงบประมำณเป็นของตนเอง 



2. มีแม่น้ ำแควน้อยไหลผ่ำน 
3. มีแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ได้แก่ อุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์ 
4. มีแหล่งบริกำรทำงธุรกิจ และท่องเที่ยวเช่น ปั๊มน้ ำมัน รีสอร์ท เมืองมัลริกำ ร.ศ.124 
5. มีชุมชน และผู้น ำเข้มแข็ง 
6. มีเส้นทำงกำรคมนำคมเชื่อมสำยหลักท่ีดีและสะดวก 
7. มีแหล่งแร่ที่ใช้ในอุตสำหกรรม 
8. มีทำงรถไฟสำยมรณะผ่ำนต ำบลสิงห์ ท ำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ำเที่ยวในต ำบล โดยใช้รถไฟ 
9. มีโรงเรียน 5 แห่ง มีวัด 7 แห่ง  ศพด 2 แห่ง 
10. มีลำนมันส ำปะหลัง จ ำนวน 5 แห่ง 
11. มีประปำ และไฟฟ้ำ ครอบคลุมในทุกครัวเรือน 
12. มีลำนกีฬำ 4 แห่ง 
13. มีโรงไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
14. มีศูนย์สูบน้ ำ 5 สถำนี 
15. มี รพสต.บ้ำนท่ำกิเลน บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน 
16. มีศูนย์เรียนรู้ทำงกำรเกษตรหมู่ที่ 2 
17. มีป่ำชุมชน 3 แห่ง เป็นแหล่งศึกษำทำงธรรมชำติ แหล่งอำหำร ส ำหรับประชำชนในพื้นท่ี 
18. มีบุคลำกรในองค์กรครบทุกต ำแหน่ง 
19. มีป้อมต ำรวจบริกำรประชำชน 2 จุด 
20. มีระบบกำรคัดแยกขยะตำมหลักวิชำกำรมำใช้ในพื้นที่ 
21. เป็นทำงผ่ำนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจังหวัด 
22. มีภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่องเครื่องจักสำน อำหำรพื้นบ้ำน ดนตรีไทย กำรแสดงระบ ำศรีชยสิงห์ 
23. มีกลุ่มนวดแผนไทย 
24. มีโรงเรียนขยำยโอกำส 
25. มีกล้อง cctv ในจุดเสี่ยงของต ำบล 
26. มีศูนย์ผสมเทียมโค 
27. มีกองทุนสวัสดิกำรชุมชน และ กองทุน สปสช. 
W = WEAKNESSES(จุดอ่อน) 
1. ประชำชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวน้อยมำก 
2. เป็นพื้นที่ปฏิรูปเพื่อกำรเกษตรกรรม 
3. สภำพภูมิอำกำศแห้งแล้ง เป็นภูเขำ มีควำมลำดชัน 
4. สภำพดินเป็นฝุ่นแดง ไม่อุ้มน้ ำ เป็นดินปนหิน สภำพดินเสื่อมโทรม ปลูกพืชเชิงเดียวมำนำน 
5. ประชำชนขำดกำรรวมกลุ่มในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพเสริม 
6. มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
7. ไม่มีระบบกำรศึกษำมัธยมปลำย 
8. ไม่มีตลำดสด 
9. ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบสำรสนเทศไม่ทั่วถึง 
10. เครื่องมือในกำรคัดแยกขยะยังไม่ทันสมัย 
11. ระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรไม่ทั่วถึง 



12. ระบบกล้อง cctv ยังไม่คลอบคลุม 
13. หน้ำฝนมีน้ ำหลำกข้ำมถนน บริเวณ รำงกระชำย  และหน้ำวัดถ้ ำเสือดำว  
14. กำรจัดเก็บภำษียังไม่ครบตำมเป้ำหมำย 
15. ไฟแสงสว่ำงรำยทำงไม่ทั่วถึง 
16. ศำลำที่พักผู้โดยสำรเก่ำและช ำรุดทรุดโทรม 
17. ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรของอบต.ไม่เป็นปัจจุบัน (เว็บไซต์) 
18. ระบบกำรช่วยเหลือผู้ประสพภัยมีบุคลกรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และทันสมัย 
19. ไม่มีแหล่งรับซื้อพืชผักผลไม้ในพ้ืนที่ 
20. ระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรไม่ทั่วถึง 
21. มีโรคระบำดในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น ปำกเท้ำเปื่อย  
22. มีโรคระบำดตำมฤดูกำล เช่น ไข้เลือดออก มือเท้ำปำก 
23. กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุยังไม่ทั่วถึง และครอบคลุม 
O = OPPORTUNITY(โอกาส) 
1. นโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของรัฐบำลและจังหวัด 
2. นโยบำยเมืองชำยแดนไทย-พม่ำ บ้ำนพุน้ ำร้อน ต.บ้ำนเก่ำ 
3. กำรขยำยเส้นทำงกำรคมนำคม สำยทำงหมำยเลข 323 เป็น 4 ช่องทำงจรำจร 
4. มีกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนในพื้นที่ 
5. นโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับหมู่บ้ำนของรัฐบำล 
6. มีกำรมอบอ ำนำจให้ท้องถิ่นด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจำกรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
7. ประชำชนให้ควำมยอมรับเชื่อถือ และเห็นควำมส ำคัญในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยท ำให้เกิดกำรมี

ส่วนร่วม เพื่อควำมปลอดภัยชองประชำชน 
8. มีกฎหมำยด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธรณภัย 
9. มีกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ให้กับศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงจำกหน่วยงำนภำยนอกที่หมู่ 2 บ้ำนวังสิงห์ 
10. นโยบำยกำรปฏิรูปที่ดินให้กับผู้ยำกไร้ในพื้นที่ของต ำบลสิงห์ 
11. กฎหมำยกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น 
12. มีพรบ.สำธำรณสุขที่ให้อ ำนำจในกำรบริกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ 
T = THREATS (อันตราย/ภัยคุกคาม)  
1. ขำดระบบฐำนข้อมูลในกำรเตือนภัย และเครื่องมือเทคโนโลยีในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
2. สำธำรภัยเกิดนอกเหนือกำรควบคุม เช่นพำยุฤดูร้อน น้ ำหลำก 
3. กำรรับข้อมูลข่ำวสำรทำงโซเชียล 
4. กำรอพยพของภำคแรงงำนไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ 
5. รำคำพืชผลภำคเกษตรตกต่ ำ ไม่แน่นอน 
6. กำรหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่ำงประเทศสู่เยำวชน 
 

 
 
 
 



2.5 ค่าเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    ( 16 จุดมุ่งหมาย  16 ตัวชี วัด ) 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี วัด  ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย 

ปี  57-61 ปี  57 ปี  
58 

ปี  
59 

ปี  
60 

ปี  
61 

1. ประชำชนไดร้ับควำมรู้ ควำมเข้ำ
ในกฎหมำย นโยบำยสำธำรณะ เพื่อ
พัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน 

- จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 
กำรมีส่วนร่วม และอื่น ๆ ให้แก่ประชำชน 

- กำรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อส่งเสริมควำมปี 2 ครั้ง 
/หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 ครั้ง
ต่อหมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

ปีละ 5 
ครั้งต่อ
หมู่บ้ำน 

2.  พัฒนำองค์กรตำมภำรกิจหน้ำที่
ครอบคลุมในทุกด้ำน 

- จ ำนวนร้อยละของกำรพัฒนำองค์กรในทุกด้ำน - ข้อมูลกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
ตำมภำรกิจหน้ำท่ีในทุกเรื่อง 

100 % 60 % 70 % 80 %  90% 100% 

3. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวของต ำบล
ให้คงอยู่ 

- จ ำนวนสถำนท่ีท่องเที่ยวมีกำรพัฒนำที่เพิ่มข้ึน - ข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยวในต ำบลมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น  

100 % 60 % 70 % 80 %  90% 100% 

4 .  อนุ รั กษ์  ศ ำสนำ  ประ เพณี   
วัฒนธรรม ให้ด ำรงสืบไป 

- จ ำนวนกิจกรรมอนุรักษ์ ศำสนำ ประเพณี  
วัฒนธรรม 

- ข้อมูลกำรจัดกิจกรรม 3 ครั้งต่อปีอย่ำงน้อย กิจกรรม 3 
ครั้งต่อปี
อย่ำงน้อย 

3 ครั้ง
ต่อป ี

3 ครั้ง
ต่อป ี

3 ครั้ง
ต่อป ี

3 ครั้ง
ต่อป ี

3 ครั้ง
ต่อป ี

5 .  ส่ ง เ ส ริ มกำรศึ กษำ เด็ กและ
เยำวชน ให้เหมำะสมกับชุมชน 

-  จ ำนวนกิจกรรมส่ ง เสริมกำรศึ กษำของ
สถำนศึกษำ 

- กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรศึกษำท้ัง ศพด.
และโรงเรียน ตำมภำรกิจหน้ำท่ี 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6.สร้ำงภูมิคุม้กัน เด็กและเยำวชนให้
เติบโตอย่ำงเข้มแข็ง 

-จ ำนวนกิจกรรมด้ำนเยำวชนของต ำบลสิงห์
เพิ่มขึ้น 

- กำรจัดกิจกรรมเยำวชนอย่ำงปีละ 3 ครั้ง ปีละ 5 ครั้ง ปีละ 5 
ครั้ง 

ปีละ 
5 ครั้ง 

ปีละ 
5 ครั้ง 

ปีละ 
5 ครั้ง 

ปีละ 
5 ครั้ง 

7.เสริมสร้ำงให้ประชำชนมีสุขภำพ
แข็งแรงปรำศจำกโรค 

-จ ำนวนผู้ป่วยเป็นโรคระบำดลดลง -พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจ ำนวน 10 รำย ลดลงปลีะ 
10% 

(จำก 10 
คน) 

ลดลงปี
ละ 

10% 
 

ลดลง
ปีละ 
10% 

 

ลดลง
ปีละ 
10% 

 

ลดลง
ปีละ 
10% 

 

ลดลง
ปีละ 
10% 

 
8. สร้ำงพัฒนำกำรของเด็ก เยำวชน 
ให้เหมำะสมตำมช่วงวัย 

- จ ำนวนเด็ก เยำวชนกับได้รับกำรดูแลจำก 
อบต.สิงห์ และหน่วยงำนอ่ืน ๆ  

- มีเด็ก เยำวชน ยำกไร้ในต ำบลได้รบักำรดแูลอยำ่ง
ทั่วถึง 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9.เสริมสร้ำงกำรออกก ำลังกำย เพื่อ
ทักษะทำงกีฬำ 

- จ ำนวนกิจกรรมกีฬำในต ำบลเพิ่มขึ้น - จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นและสถำนที่ออกก ำลังกำย
เพิ่มขึ้น 

100 % 60 % 70 % 80 %  90% 100% 



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี วัด  ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  ( % ) 

ปี  57-
61 

ปี  57 ปี  
58 

ปี  
59 

ปี  
60 

ปี  
61 

10.ส่งเสริม พัฒนำ เด็กผู้ด้อยโอกำส  
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ยำกไร ้
อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 

- จ ำนวนผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง -  มีจัดกิจกรรมช่วยผู้ ด้ อยโอกำส
ต่อเนื่องกำรเบี้ยยังชีพ กำรช่วยเหลือมี
จ ำนวน 5 กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

6กิจกรรม 7  
กิจกรรม 

8  
กิจกรรม 

9  
กิจกรรม 

10  
กิจกรรม 

11.ร่วมสร้ำงสำยใยรักแห่งครอบครัว - จ ำนวนกิจกรรมสร้ำงสำยใยรักในครอบครัว
เพิ่มขึ้น 

- กิจกรรมสร้ำงสำยใยรักชุมชนเพียง
ละ 1 ครั้ง 

10 
กิจกรรม 

6กิจกรรม 7  
กิจกรรม 

8  
กิจกรรม 

9  
กิจกรรม 

10  
กิจกรรม 

12.ส่งเสริมงำนป้องกันบรรเทำสำ
ธำรณภัย และกำรส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 

- จ ำนวนที่ผู้ประสบปัญหำสำธำรณภัยลดลง - กำรช่วยเหลือผู้ประสบต่ำง ๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13.รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปญัหำยำ
เสพติด 

- จ ำนวนกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดเพิ่มขึ้น 

- ในปี 2556 มีกิจกรรมป้องกันและ
แก้ ไขปัญหำยำ เสพติดจ ำนวน 6 
โครงกำร 

10 
โครงกำร 

6 
โครงกำร 

7  
กิจกรรม 

8  
กิจกรรม 

9  
กิจกรรม 

10  
กิจกรรม 

14.พัฒนำโครงกำรพื้นฐำน รวมถึง
ระบบสำธำรณูปโภคแก่ประชำชน 

-กำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มขึ้นทุกด้ำน - จ ำนวนโครงกำรสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพิ่มร้อยละ10ของเดิมในแต่
ละปี 

เพิ่มร้อย
ละ50

ของเดิมใน
แต่ละป ี

10 % 20 % 30%  40% 50% 

15.ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพใหม้ี
รำยได้เสริมเพิ่มรำยได ้

- จ ำนวนกลุ่มอำชีพเพิ่มข้ึน - จ ำนวนกำรรวมกลุ่มอำชีพเพิ่มขึ้น
จำกเดิม 1 กลุ่ม 

5 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม  4กลุ่ม 5 กลุ่ม 

16.ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรมให้
ครอบคลมุอย่ำงท่ัวถึง 

- จ ำนวนกำรช่วยเหลือเกษตรกร -  จ ำนวนกำรช่วยเหลือเกษตรกร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
10 / ป ี



2.6 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 
(1) พัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู้ประชำชนกับกำรพัฒนำชุมชนเน้นกำรมีส่วนร่วมในทุกด้ำน 

(2) เสริมศักยภำพควำมรู้ในกำรพัฒนำให้กับผู้บริหำร ผู้น ำ พนักงำน 

(3) พัฒนำปรับปรุงต ำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและทำงธรรมชำติ 
(4) พัฒนำส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ศำสนำ และเอกลักษณ์ของชำติไทย 

(5) พัฒนำส่งเสริมกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน 

(6) พัฒนำส่งเสริมสุขภำพอนำมัยให้เข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจเสริมสร้ำงสังคมให้น่ำอยู่ 
(7) พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 

(8) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภคให้นครอบคลุมและให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

(9) พัฒนำป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

(11) พัฒนำกำรส่งเสริมประกอบอำชีพเกษตร ปศุสัตว์ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(12) พัฒนำกำรประกอบอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
กำรก ำหนดต ำแหน่งจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning plan) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ 

ก ำหนดตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2556 เรื่อง แนวทำง
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้ก ำหนด
จุดยืนให้กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ  กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นอกเหนือจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในด้ำน ต่ำงๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรค ำนึงถึงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำตำมสภำพพ้ืนที่ของตนตำมอ ำนำจ หน้ำที่ โดยกลุ่มจังหวัดภำค
กลำงตอนล่ำง 1 ประกอบด้วย นครปฐม รำชบุรี กำญจนบุรี และสุพรรณบุรี ควรเน้นพัฒนำกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรอุตสำหกรรมด้วยระบบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงห์ ได้ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ โดยมุ่งเน้น คุณภำพชีวิตของประชำชน
คนต ำบลสิงห์ ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้ง ทำงด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข สงเครำะห์ผู้ยำกไร้ ตลอดจนกำรช่วย
ผู้ประสบภัยต่ำงๆ โดยด ำเนินกำรภำยใต้ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ภำยใต้จุดยืนที่ว่ำ “พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีพอเพียง” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำ
ให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำง
รำยได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม 
ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 
 

 
 



3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 

การวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ “SWOT analysis” เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาชุมชนและองค์กรให้เข้มแข็ง 
๑. จุดแข็ง (Strength) 
- บุคลากร ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร มีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพของประชาชน 
- มีความพร้อมในการวางแผนและประสานงานกับผู้น าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
- มีงบประมาณที่สามารถบริหารจัดการเองได้ 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, ป่าชุมชน  
- มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ 
- มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบของประชาคม 
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น เว็บไซค์ ,วารสาร เป็นต้น 
- บุคลากรมีความพร้อมที่จะท างานเพ่ือประชาชน 
- ผู้น าและชุมชนมีความรัก สามัคคี 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 
- บุคลากรมีจ านวนจ ากัด และไม่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเกษตร และด้าน

สาธารณสุข เป็นต้น 
-  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาความต้องการและ

ภารกิจหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นท่ี 
- กฎระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนในการด าเนินการยังมีการสลับซับซ้อนและยุ่งยากไม่ชัดเจน 
- ไม่มีการส ารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ 
- ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการท างานขั้นตอนการท างานและระบบราชการ 
- งบประมาณท่ีจะน ามาพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 
 
 



๓. โอกาส (Opportunity) 
- พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในด้านต่างๆ 
- รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ 
- รัฐบาลสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการครบทุกคนในพ้ืนที่ต าบลสิงห์ 
๔. อุปสรรค (Treat) 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีข้อปฏิบัติ ที่ไม่เอ้ืออ านวยการปฏิบัติ 
- สภาวะปัญหาราคาน้ ามันแพง ขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา 
- ปัญหาขัดแย้งทางด้านการเมืองในระดับชาติ 
- ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีภารกิจเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีงบประมาณและบุคลากรรองรับในการ

ปฏิบัติงาน 
- ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่จูงใจให้ข้าราชการถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพไม่ชัดเจน สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับและความไม่เป็นธรรม ท าให้เกิด
ความรู้สึกไม่ม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาต าบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
๑. จุดแข็ง (Strength) 
- มีการวางแผนและการประสานงานรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น 
- มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
- มีระเบียบข้อมูลที่ดีในการเป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนา 
- สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีเอกภาพด้วยตนเอง 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมให้บริหารประชาชนในระดับดี 
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบล เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์,  
- มีแผนงานและงบประมาณให้ความส าคัญกับการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
- มีการให้ความส าคัญในการสืบสานประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ 
- มีการรวบรวบภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสืบค้นและเผยแพร่ 
- มีองค์กรทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 
- งบประมาณมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการและไม่ต่อเนื่อง 
- ผู้น าชุมชนขาดประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นท่ี 
- งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
- มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลลักลอบเข้าท าลายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป็นป่าเขา 
- ประชาชนขาดความร่วมมือในดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่
- ผู้น าขาดความตระหนักในเรื่องการท างานสิ่งแวดล้อม 



-  ยังไม่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม 

-  เยาวชนไม่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในท้องถิ่นท าให้เยาวชนขาดความตระหนัก 
๓. โอกาส (Opportunity) 
- มีวัฒนธรรมจังหวัดคอยชี้แนะให้ค าปรึกษา 
- นักท่องเที่ยวเข้ามาในต าบลสิงห์ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก สร้างรายได้ให้ประชาชนเป็นอย่างมาก 
- มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ 
- นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา 
- การสนับสนุนการด าเนินงานจากนโยบายภาครัฐ และราชการที่เก่ียวข้อง 
- ประชาชนให้ความส าคัญและสนใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. อุปสรรค (Treat) 
- การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเพิ่มขึ้นของประชากร 
- รัฐบาลปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจึงไม่สามารถด าเนินการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเร่งเร้าให้เกิดการแข่งขัน เป็นการกดทับการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑. จุดแข็ง (Strength) 
- มีหน่วยงานและบุคลากรของตนเองในการรับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
- ได้รับความร่วมมือจากผู้น า และประชาชนในท้องถิ่น 
- มีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ทั้งต าบล 
- มีแม่น้ าแควน้อยไหลผ่านพ้ืนที่ จึงท าให้สามารถบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี 
- มีระบบสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ ถึง  ๕  สถานีให้บริการกับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
- มีถนนทางหลวงชนบท และทางหลวงแผ่นดิน ตัดผ่านพ้ืนที่ และมีถนนสายหลักเป็นลาดยาง

เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล 
- ผลผลิตทางการเกษตรและราคาผลผลิตในพ้ืนทีด่ีประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
- บุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะทุ่มเทและส่งเสริมกิจกรรม 
- มีโรงเรียนประถม 5 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 



- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัยได้เป็นอย่างดี         
มี อสม. ที่เข้มแข็ง มีความรู้ ทุ่มเทการปฏิบัติงาน 

๒. จุดอ่อน (Weakness) 
- ถนนซอยภายในหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตรเป็นดินและลูกรังยังไม่ได้มาตรฐาน 
-  มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการส ารวจและด าเนินงาน 
- มีพ้ืนที่การเกษตรมีน้ าท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ าได้ ท าให้พืชผลได้รับความเสียหาย 
- ข้อจ ากัดในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่ขาดความชัดเจนและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
- ขาดการส่งเสริมเงินทุน, การพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ 
- ขาดส่งเสริมตลาดแรงงานในท้องถิ่นยามว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวและเพาะปลูก 
- ขาดฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 
- พ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน 
- มีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชทุก ๆ ปี  
- พ้ืนที่ของต าบลสิงห์แห้งแล้งเก็บน้ าไม่อยู่ มีสภาพภูมิประเทศลาดชันยากกับการบริการน้ าเพ่ือ

การเกษตร 
- มีโรคระบาดเข้ามาในพ้ืนที่พร้อมแรงงานต่างด้าว 
- ขาดการเตรียมพร้อม ในเรื่องภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
- ประชาชนยังไม่ระวังและตระหนักเรื่องภัยธรรมชาติ 
- ปัญหายาเสพติดที่ระบาดในกลุ่มเยาวชน และวัยแรงงาน กลุ่มเดิม ๆ ท าให้การแพร่ขยายมาสู่

กลุ่มใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
- สถานศึกษาขาดแคลนอุปกรณ ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมายด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้

อย่างทั่วถึงเพียงพอ 
- มีการระบาดของโรคติดต่อ และเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ ยากแก่การป้องกัน 
- ยังมีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในทุก ๆ ปี 
- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๓. โอกาส (Opportunity) 
- มีการจัดท าบัญชีโครงการเกินศักยภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและขอให้

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเข้ามาด าเนินการ 
- พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการระบบบริการสาธารณะในด้านต่างๆ 
- รัฐบาลมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรูปงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณตาม

นโยบาย คสช. 



- นโยบายประกันราคามันส าปะหลังและอ้อย 
- มีหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พร้อมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง 
- มีกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
- กรมส่งเสริมจัดสรรงบประมาณส าหรับบ าบัดและฝึกอาชีพผู้เสพยา 
๔. อุปสรรค (Treat) 
-  การเปลี่ยนแปลงและการขัดแย้งทางการเมืองท าให้การพัฒนาล่าช้าและไม่บรรลุเป้าหมาย 
- การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
- ระเบียบข้อกฎหมายมีขั้นตอนปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน 
- รัฐบาลปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จึงไม่สามารถด าเนินการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
- ต าบลสิงห์ประสบปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาเพลี้ยแป้ง 
-  ความเข้าใจสภาพปัญหาอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่และผู้น าท้องถิ่น , ท้องที ่
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการประกอบอาชีพตามวิถีพอเพียง 
๑. จุดแข็ง (Strength) 
- มีสภาพพ้ืนที่อ านวยกับการประกอบอาชีพเกษตร 
- มีความพร้อมในการวางแผน ประสานงานกับผู้น าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- มีสภาพทางภูมิศาสตร์ เหมาะสม เช่น แม่น้ าแควน้อย , และป่าชุมชน และระบบสูบน้ าเพ่ือ

การเกษตรในพ้ืนที ่
- ราษฎรให้ความสนใจระบบเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพรายได้อันเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
- ประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะรวมกลุ่มเพื่อท าอาชีพเสริม 
- ขาดผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจอาเซียนน้อยท าให้ขาดโอกาส 
๓. โอกาส (Opportunity) 
- รัฐบาลให้ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 
- นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
- นโยบายการค้าชายแดน ด่านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในระบบ

การค้าเสรีอาเวียน ( AEC )  
๔. อุปสรรค (Treat) 
 - ประชาชนขาดความรู้เรื่องการตลาดของสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรแบบยั่งยืน 
- นโยบายการเมืองระดับชาติที่ผ่านมาไม่ตอบสนองกับพ้ืนที่ประกอบอาชีพราษฎรในต าบล 



3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ต ำบลสิงห์ ตั้งอยู่ห่ำงจำกจังหวัดกำญจนบุรีประมำณ ๔๒  กิโลเมตร ตำมเส้นทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๓      

ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอไทรโยค ประมำณ  ๒๒  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ  ๘๗ ตร.กม. กำรคมนำคมมีทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๓๒๓ (กำญจนบุรี- ทองผำภูมิ) ผ่ำน และมีทำงลำดยำงเชื่อมต่อเข้ำในหมู่บ้ำนและต ำบล จ ำนวน 
๓ เส้นทำง ท ำให้กำรคมนำคมระหว่ำงหมู่บ้ำนและต ำบลได้รับควำมสะดวกตลอดปี    ทำงภำยในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่
เป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุกบำงส่วน ท ำให้มีปัญหำกำรคมนำคมภำยในหมู่บ้ำนในช่วงฤดูฝนและมีฝุ่นละออง
ในช่วงฤดูแล้ง พ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นที่รำบเชิงเขำ ป่ำ และภูเขำ เป็นเขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่หวงห้ำมทำงทหำรทั้งต ำบล 
ประชำชนส่วนใหญ่ มีเอกสำรสิทธิในที่ดินท ำกิน เช่น สปก.๔-๐๑ และนส.๓ , นส.๓ก สค.๑ และ ภบท ๕ บ้ำนเรือน
ของรำษฎรตั้งกระจำยอยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรมไม่ได้รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน 

ต ำบลสิงห์ มีแม่น้ ำแควน้อยไหลผ่ำนตลอดแนวเขตของต ำบลสิงห์ ทำงด้ำนทิศตะวันตก ตลอด
สองฝั่งริมแม่น้ ำแควน้อยสภำพธรรมชำติสวยงำม ภำพพ้ืนที่ลำดเทจำกทิศตะวันออกไปทำงทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ ำ
แควน้อย ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินมีสภำพกลำงและมีสภำพอำกำศแห้งแล้ง เหมำะสมส ำหรับปลูกมันส ำปะหลัง  
อ้อย ข้ำวโพด  และมีกำรท ำสวนผลไม้ และปลูกพืชผักสวนครัวตำมริมแม่น้ ำแควน้อย มีสถำนีสูบน้ ำด้วยพลังงำน
ไฟฟ้ำ   ๕   สถำนี ใช้ได้ดีทั้ง 5  สถำนี   ที่หมู่ ๑  , หมู่ ๓, หมู่   ๖ และสถำนีสูบน้ ำแห่งใหม่ ที่หมู่ ๒ บ้ำนวังสิงห์ 
โดยท ำกำรก่อสร้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกำรด ำเนินกำรของกรมชลประทำน และโอนให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสิงห์ดูแลเมื่อปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นที่เพียง 1 ใน 5 ของต ำบล 

ต ำบลสิงห์เป็นที่ตั้งของอุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโบรำณ
สถำนที่ส ำคัญของจังหวัดกำญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี และเนื่องจำกต ำบลสิงห์มีสภำพภูมิ
ประเทศท่ีสวยงำมบริเวณริมฝั่งแม่น้ ำแควน้อยจึงเป็นสถำนที่ตั้งของรีสอร์ทต่ำง ๆ ถึง ๕ แห่ง  

อำชีพส่วนใหญ่ของประชำชนในต ำบลสิงห์ จะประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเฉพำะมัน
ส ำปะหลัง ข้ำวโพด และอ้อน  รับจ้ำง และเลี้ยงสัตว์  ผลผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมำณของน้ ำฝนและควำมอุดม
สมบูรณ์ของดิน  รำยได้จะขึ้นอยู่กับปริมำณผลผลิตและรำคำของผลผลิตในแต่ละปี เกษตรกรจะว่ำงงำนตำมฤดูกำล
หลังเก็บเกี่ยวและปลูกพืชผลแล้ว  เกษตรกรยังไม่นิยมประกอบอำชีพเสริมเพ่ือเสริมสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว ท ำให้
ครอบครัวส่วนใหญ่มีรำยได้หลักจำกกำรเกษตรเพียงอย่ำงเดียว คือ อ้อย และมันส ำประหลัง สภำพดินของเกษตรใน
ต ำบลสิงห์ ผ่ำนกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีมำนำน สภำพดินจึงเสื่อมต้องมีกำรปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอกเพ่ิมมำกขึ้น ต้องมีโครงกำรรณรงค์จำกทุกหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่องพร้อมทั้งต้องมีกำร
รณรงค์ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง 

สภำพสังคมต ำบลสิงห์อยู่ด้วยควำมเอ้ืออำทรอยู่แบบพ่ีน้อง เป็นสังคมชนบททั่ว ๆ ไปแถบภำค
กลำงมีประเพณี วัฒนธรรม แบบภำคกลำงไม่มีจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
ประเภทยำบ้ำถือว่ำเป็นปัญหำใหญ่ในต ำบล ประชำชนเกือบทั้งต ำบลนับถือศำสนำพุทธมีวัด 7 แห่ง สถำนปฏิบัติ
ธรรม 1 แห่ง ไม่มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์ ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับภำครำชกำรเป็นอย่ำงดี ผู้น ำชุมชน ผู้น ำ
ท้องถิ่นมีควำมรัก – สำมัคคีกันเป็นอย่ำงดี 

รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส่วนใหญ่มำจำกเงินอุดหนุนและเงินภำษีจัดสรรจำกรัฐบำล 
ส่วนภำษีที่จัดเก็บเองจะเก็บได้จำกสถำนบริกำรท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ท  และแหล่งธุรกิจหลำยประเภทในเขต
ต ำบล   ประชำชนผู้มีหน้ำที่เสียภำษีค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมกฎหมำยและข้อบัญญัติต ำบล  ยังขำดจิตส ำนึกที่ดีใน
กำรเสียภำษี   และเกิดกำรซ้ ำซ้อนของกฎหมำยในกำรเรียกเก็บภำษี ในส่วนรำยได้จำกนิติกรรมและที่ดินยังผันผวน
ตลอดเวลำ ตำมแต่สภำพเศรษฐกิจของประเทศและนโยบำยของรัฐบำลเป็นหลัก 

 



ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในระบบเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
1.กำรตัดผ่ำนเส้นทำงคมนำคมสำยทำงกำญจนบุรี – ทวำย ที่ผ่ำนมำด่ำนพุน้ ำร้อน ต ำบลบ้ำน

เก่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี เป็นเขตติดต่อกับต ำบลสิงห์ยังไม่มีควำมชัดเจนและแน่นอนว่ำจะผ่ำนไปทำงใด 
ต ำบลสิงห์เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกของเส้นทำงดังกล่ำว หำกทำงตัดผ่ำนผลกระทบกับชุมชนจะตำมมำเป็นอย่ำงมำก 
ในระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี โยเฉพำะปัญหำเรื่องกำรคมนำภำยในต ำบลจะมีผลกระทบด้ำนลบ
อย่ำงรุนแรงจ ำเป็นต้องชี้แจงรำยละเอียดให้กับประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรและควำมคืบหน้ำของโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ 

2.ชุมชนยังมีกำรตื่นตัวน้อยไม่ค่อยสนใจกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภำยภำค
หน้ำต้องมีกำรชี้แจงประชำสัมพันธ์ในทุกๆ หมู่บ้ำน โดยเน้นสื่อที่ชัดเจนและชวนติดตำมนโยบำยของรัฐบำล
ระดับชำติต้องชัดเจน 

3. เศรษฐกิจของต ำบลสิงห์ขึ้นอยู่กับพืชหลักคือ อ้อย และมันส ำปะหลัง ซึ่งไม่มีโอกำสที่จะท ำ
รำยได้เพ่ิม เมื่อเขตกำรค้ำเสรีอำเซียนเปิดโครงกำรต้องมีกำรศึกษำวิจัยหำพืชอ่ืน ๆ ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่มำทดแทน
หรือเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ของชุมชนต ำบลสิงห์ที่จะสร้ำงรำยได้เพ่ิมข้ึน 

4.กำรแพร่ระบำดของโรคต่ำง ๆ ที่เข้ำมำกับแรงงำนต่ำงด้ำว เช่น ไข้มำลำเรียสำยพันธุ์ต่ำง ๆ 
โรคเท้ำช้ำง ไข้กำฬหลังแอ่น และโรคท้องร่วงทำงท้องถิ่นต้องมีทีมงำนที่มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนกำรป้องกัน       
กำรสอบสวน และกำรรักษำ 

5.แรงงำนต่ำงชำติโดยเฉพำะที่มำจำกประเทศเมียนมำร์ ที่อำศัยรับจ้ำงกับนำยทุน มักจะเป็น
แรงงำนต่ำงด้ำวที่ยังไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยและจะทวีเพิ่มมำกข้ึน มีผลกระทบกับแรงงำนคนไทยในพ้ืนที่ 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สิงห์ 

 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ                
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่อบต.ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่ องมือในการพัฒนา   

อบต.ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพฒันาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/               
ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพอบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
อบต.ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต. 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนแล้ว   

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .......................................................................  

ประเด็นการประเมิน  
มีการ

ด าเนินการ  
ไม่มีการ

ด าเนินการ  
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ      
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล      
2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน      
3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น      
4.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น  

    

5.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
จังหวัด  

    

6.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน      
7.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น      
8.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา      
9.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น      
10.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่น      
11.มีการทบทวนแผนท้องถิน่      

http://www.dla.go.th/


 แบบที ่ 2  แบบติดตามผลด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 ยุทธศาสตร์ที.่..........การพัฒนาด้าน...............................................  

แผนงาน...............................................................  
  
ล าดับ

ที ่ 
รายละเอียดโครงการ  จ านวนเงินที่ขอ

อนุมัติ  
จ านวนเงินที่
ด าเนินการ  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 



แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3-1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 

สรุปการพัฒนาต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ.........................  

ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้  
  

ล าดับ
ที ่ 

ยุทธศาสตร์  จ านวนโครงการ  จ านวนเงิน
งบประมาณ  

ที่อนุมัติ/บาท  
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม 4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  



แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3-2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในธันวาคมของทุกปี  
 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น................................... งบประมาณตาม.........................................  

  
ล าดับ

ที ่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวนโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตาม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี  

คิดเป็นร้อย
ละ  

          
          
          
          
          
          
          

รวม        
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.  โครงการพัฒนา 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (๕) 
     5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
           และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(๕) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (๕) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
           ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
             จะได้รับ 

(5) 

     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 



 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


