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          - วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และจดุมุง่หมำยเพ่ือกำรพฒันำ    
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การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏบัิต ิและการตดิตามประเมินผล 
การแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หมวด ๖ 
ข้อ ๒๘  ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถ่ินแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน โดยให้มีอ ำนำจ
หน้ำท่ี  ดงันี ้
  (๑)  ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 
  (๒)  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 
  (๓)  รำยงำนผล และเสนอควำมเห็นซึง่ได้จำกกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำตอ่ผู้บริหำร
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอตอ่สภำท้องถ่ิน คณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ิน และประกำศผลกำรตดิตำมและ
ประเมินผลแผนพฒันำให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบโดยทัว่กนั อยำ่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ภำยในเดือนธนัวำคมของทกุปี 
ทัง้นีใ้ห้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไมน้่อยกวำ่สำมสิบวนั 
  (๔)  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำร หรือ คณะท ำงำนเพ่ือชว่ยปฏิบตังิำนตำมท่ีเห็นสมควร 
 

การก าหนดวิธีการตดิตามและประเมินผล 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน ต้องก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

ซึง่เป็นกำรแสดงถึงวิธีกำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำร โดยกำรก ำหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในกำรตดิตำมและประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร  อยูภ่ำยใต้ระยะเวลำ  และงบประมำณท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่ และผล
ของกำรด ำเนินโครงกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้วำงไว้หรือไม ่   ทัง้นี ้ กำรตดิตำมเป็นกำรตรวจสอบในระหวำ่งกำร



ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร  ในขณะท่ีกำรประเมินผลเป็นกำรตรวจสอบผลท่ีเกิดขึน้จริงเม่ือด ำเนินโครงกำรแล้ว
เสร็จเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของแตล่ะโครงกำร  ทัง้นีค้วรก ำหนดห้วงเวลำในติดตำมและประเมินผลอย่ำงน้อย
โครงกำรละ ๑ ครัง้  และประเมินโครงกำรในภำพรวมอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครัง้  แล้วรำยงำนประเมินผลและเสนอ
ควำมเห็นซึง่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลตอ่ผู้บริหำรท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถ่ินน ำเสนอตอ่สภำท้องถ่ิน  
คณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ิน  และประกำศผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบ 
โดยทัว่กนั  อยำ่งน้อยปีละ ๑ ครัง้ภำยในเดือนธนัวำคมของทกุปี 
 
 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า    โดยการรวบรวมปัญหาความต้องการ
ของท้องถิ่น  ศักยภาพของท้องที่  และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  และข้อจ ากัด หรือ 
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสิงห์บุรี  และแนวนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  จะส าเร็จลุล่วงได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่ายช่วยผลักดัน  เพ่ือให้แผนพัฒนาฉบับนี้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐาน 
ของความเป็นไปได้และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับเป็นส าคัญ เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ในท้องถิ่นโดยรวม 
           องค์ประกอบของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประกอบด้วยลักษณะของแผนพัฒนา  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  และประโยชน์ของ 
การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีดังนี้ 

๑. ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
                         เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย  
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ/แผนชุมชน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
            ๒.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)  ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
                         (๑)  เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด / กลุ่มจังหวัด   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม และเป็นไปอย่างมีระบบ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๓)  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา  ส าหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการเตรียม 
บริหารงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  โดยน าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  หรือการวางแผนอ่ืนๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
            ๓.   ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)  ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 
             การจัดท าแผนยุทศาสตร์กาพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีฉบับนี้   
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  
โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี้ 
                    
 



๒ 
 
 ๓.๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจน ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่   เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       ๓.๒  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ๓.๓  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
       ๓.๔  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 
 ๔.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)  ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๔.๑  เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ 
วางแผนพัฒนาสามปีซึ่งสามารถก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาที่แน่นอน 

๔.๒  เพ่ือช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบสามารถตอบสนองและควบคุมการด าเนินงานและติดตาม 
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓  ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๙ 
๔.๔  เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนและท าให้เกิดการประหยัดสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง 

และเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
               ๔.๕  เพ่ือเป็นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นทุกรูปแบบ  
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บทท่ี ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ประวัติความเป็นมา 
 สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย สร้างข้ึนราว พ.ศ. ๑๖๕๐ โดย
พระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ได้สร้างขึ้นครั้งเมื่อ
เสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาพักขึ้นบก  ณ ที่เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์เดิม 
คือ ตั้งอยู่ล้าน้้าจักรสีห์ ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในปัจจุบันใกล้วัดหน้าพระธาตุมีเมืองเก่า เรียกว่า 
"บ้านหน้าพระลาน" เพ่ือที่พระองค์จะเดินทางลงเรือที่วัดปากน้้า แม่น้้าลพบุรีต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งทางแม่น้้าน้อย
ต้าบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์  ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อ้าเภอค่ายบางระจัน 
 ครั้น พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าแล้ว จึงย้ายเมืองสิงห์มาตั้งทางแม่น้้าเจ้าพระยา ริม
ปากคลองนกกระทุง  ต้าบลบางมอญ (ปัจจุบัน คือ ต้าบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี) การย้ายครั้งนี้น่าจะเป็นสมัยเดียวกับการ
ตั้งเมืองอ่างทองในสมัยธนบุรี ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ. ๒๔๗๓ (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาล จึงได้จัดตั้งกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) 
ขึ้นประกอบด้วยเมือง ๘  เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท    พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ อินทร์บุรี ใน 
พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๐ ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรีลง ให้เป็นอ้าเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี และย้ายไปตั้ง      
ที่ต้าบลบางพุทรา      อันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันเนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกว่าเดิม    เพราะพ้ืนที่เป็นเนินสูง 
น้้าท่วมไม่ถึง 
 

วีรกรรมของชาวค่ายบางระจัน 
 ในหนังสือพระราชพงศาวดารหลายๆ ฉบับ กล่าวถึงการรบที่ค่ายบางระจัน อันเป็นผลให้เกิดวีรกรรม ณ 
บ้านบางระจัน สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งท้าให้ทั่วประเทศรู้จักจังหวัดสิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น  สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ หรือ
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศอมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้า   เอกทัศ ซึ่งมิได้ทรงปรีชาสามารถในการปกครอง พม่าได้ยกทัพ
มาตีกรุงศรีอยุธยาและสูญเสียเอกราชใน พ.ศ ๒๓๑๐ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันสามารถต่อสู้กับทัพพม่า เป็นเวลา
ถึง ๕ เดือน ตั้งแต่เดือน ๔ ปลายปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ถึงวันจันทร์แรม ๒ ค่้า เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ โดยที่ไม่ได้
รับความช่วยเหลือจากกรุงศรีอยุธยาเลย นับเป็นวีรกรรมชาวบ้านบางระจันอันกล้าหาญ 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
        จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน  ระหว่างเส้นละติจูด ๑๔ องศา ๔๓ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา ๖ ลิปดาเหนือ  
เส้นลองติจูดที่  ๑๐๐ องศา  ๑๑ ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ทั้งสิ้น  ๘๒๒.๔๗๘  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๕๑๔,๐๔๙  ไร่  ดังนี้ 
                   ทิศเหนือ       ติดต่ออ้าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  และอ้าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
                   ทิศตะวันออก     ติดต่ออ้าเภอบ้านหมี่  อ้าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
                   ทิศใต ้       ติดต่ออ้าเภอไชโย  อ้าเภอโพธิ์ทอง  อ้าเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 
                   ทิศตะวันตก    ติดต่ออ้าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  และอ้าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
        พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  และมีแม่น้้าน้อยไหลผ่านบริเวณตอนใต้ของจังหวัด 
เหมาะส้าหรับการท้ากสิกรรม สิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น   ซึ่งเกิดตะกอนการทับถมของ 
ตะกอนริมแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน  มีแม่น้้าไหลผ่าน  ๓ สาย   คือ  แม่น้้าเจ้าพระยา  แม่น้้าน้อย  และแม่น้้า 
ลพบุรี  นอกจากนี้ยังมีล้าน้้าสายอื่นๆ คือ  ล้าแม่ลา  ล้าการ้อง  ล้าเชียงราก  และล้าโพธิ์ชัย  ไม่มีพ้ืนที่เป็นภูเขา  
ป่าไม้ และไม่มีร่าตุที่ส้าคัญ 
        ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน   ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือน  
พฤษภาคม - ตุลาคม  ฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม 
 

การคมนาคม 
        จังหวัดสิงห์บุรี  มีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ถนนสายหลักที่ส้าคัญ
ได้แก่  

๑.  หมายเลข ๓๒  สายเอเชยีแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ที่อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร- 
 ศรีอยุธยา  ผ่านจังหวัดอ่างทอง  ถึงจังหวัดสิงห์บุรี 

๒.  หมายเลข ๓๐๙ สายอ่างทอง - ชัยนาท เป็นเส้นทางท่ีเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านพระนครศรีอยุธยา -  
อ่างทอง – สิงห์บุรี - ชัยนาท 

๓. หมายเลข  ๓๑๑  สายลพบุรี - สิงห์บุรี   เชื่อมต่อจากทางหลวง  ๓๐๙  ที่จังหวัดสิงห์บุรี 
๔. หมายเลข  ๑๑  จากอ้าเภออินทร์บุรี -  พิษณุโลก  เป็นเส้นทางผ่านอ้าเภอตากฟ้า  อ้าเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค์  อ้าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
๕. หมายเลข  ๓๐๓๙  สายสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี  โดยผ่านเส้นทางด้านอ้าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด 

สุพรรณบุรี เข้าทางอ้าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  นอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกจากทางหลวง 
        การบริการรถโดยสารประจ้าทางของจังหวัดสิงห์บุรี   มีให้บริการ ๒ ประเภท  คือ  รถโดยสารปรับอากาศ   
ชั้น ๒  และรถโดยสารปรับอากาศ  ชั้น ๑  ซึ่งมีเส้นทางหลัก  คือ กรุงเทพ - สิงห์บุรี , กรุงเทพ - อ้าเภอวัดสิงห์  
และกรุงเทพ - อ้าเภอหันคา  ซึ่งผ่านจังหวัดสิงห์บุรี 
 

เขตการปกครอง 
  จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๖  อ้าเภอ  ๔๓  ต้าบล  ๓๖๔  หมู่บ้าน  ๑ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ๒  เทศบาลเมือง  ๖ เทศบาลต้าบล  และ ๓๓ องค์การบริหารส่วนต้าบล  ดังแสดงในตาราง 

ตาราง  แสดงเขตการปกครอง 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล อบต. 

เมืองสิงห์บุรี ๘ ๕๘ ๑ - ๗ 
บางระจัน ๘ ๗๗ ๑ - ๕ 

ค่ายบางระจัน ๖ ๕๙ - ๑ ๖ 
พรหมบุรี ๗ ๔๒ - ๒ ๔ 
ท่าช้าง ๔ ๒๓ - ๑ ๒ 

อินทร์บุรี ๑๐ ๑๐๕ - ๒ ๙ 
รวม ๔๓ ๓๖๔ ๒ ๖ ๓๓ 
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ประชาชน 
        จากประกาศส้านักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  ณ วันที่ ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   มีราษฎรจังหวัด
สิงห์บุรี  รวม  ๒๑๓,๒๑๖  คน  แยกเป็นชาย  จ้านวน  ๑๐๑,๗๔๓  คน  และหญิง  จ้านวน  ๑๑๑,๔๗๓  คน 
 

การเกษตร 
จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๕๑๔,๐๔๙  ไร่  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทาน  ๔๒๙,๕๑๒  ไร่  คิดเป็นร้อย

ละ  ๘๓.๕๕  ของพ้ืนที่จังหวัด  โดยพื้นที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน  มีการใช้พ้ืนที่ท้าการเกษตร
ทั้งหมด  ๔๑๔,๒๓๒  ไร่  (ร้อยละ  ๘๐.๕๘)  จ้าแนกเป็นที่นา  ๓๗๕,๖๖๓ ไร่  (ร้อยละ  ๘๑.๐๓)  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่  
๑๐,๓๐๗  ไร่  (รอ้ยละ  ๒.๔๙)  พ้ืนที่สวน  ๒๕,๕๔๒  ไร่ (ร้อยละ  ๖.๑๗)  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  ๙๒๑  ไร่ (ร้อยละ  
๐.๒๒)  และพ้ืนที่ประมงเพาะเลี้ยง  ๑,๗๙๙  ไร่  (ร้อยละ  ๐.๔๓)  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี 
                           เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

การปศุสัตว์ 
ตารางแสดงจ้านวนปศุสัตว์ (ตัว)  จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อ้าเภอ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 
ค่ายบางระจัน ๗๓๒ ๖๐ ๗ ๑,๗๙๙ ๒๐๔,๐๙๗ ๔๓,๕๗๑ ๕๖๙ ๐ 
ท่าช้าง ๑๖๒                                ๐ ๐ ๑,๑๘๒  ๑๕๑,๙๐๓ ๕,๗๕๐ ๙๖ ๐ 
บางระจัน ๓๕๔ ๐ ๐ ๔,๓๙๘ ๙๘๕,๑๙๐ ๘๒,๖๔๕ ๑,๕๓๖ ๓ 
พรหมบุรี ๓๑๙ ๑๑ ๐ ๒๔,๓๑๐ ๑๑๙,๑๗๕ ๑๗,๖๗๙ ๑๐๔ ๐ 
เมืองสิงห์บุรี ๔๖๙ ๕๕ ๐ ๑๒,๒๕๐ ๙๗,๐๙๖ ๓๖,๘๗๗ ๒๒๑ ๒๘ 
อินทร์บุรี ๑,๕๐๒ ๘๓ ๑๖ ๑๕,๓๗๗ ๕๔๗,๓๓๙ ๑๖๑,๐๐๓ ๑,๗๒๔ ๔๔ 

รวม ๓,๕๓๘ ๒๐๙ ๒๓ ๕๙,๓๑๖ ๒,๑๐๔,๗๙๘ ๓๔๗,๕๒๕ ๔,๒๕๐ ๗๕ 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 
                           มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 

การประมง 
การผลิตประมง  เป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้้าจืดที่ส้าคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและยังเป็นแหล่งผลิตปลา

ช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุด  ปี ๒๕๕๔ มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้้าจืด จ้านวน ๑,๗๗๒ 
ครัวเรือน รวม  ๒,๔๐๓ บ่อ  คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๘๗๘.๔๑ ไร่  จ้านวน ๗๓๐ กระชัง  คิดเป็นเนื้อที่ ๑๕.๖๐ ไร่   
แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี 
                           เมษายน  ๒๕๕๖ 
                                        

 

อุตสาหกรรม 
 ในพืน้ที่จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
จ้านวนทั้งสิ้น ๒๗๑ โรงงาน เงินลงทุนรวม ๑๖,๙๔๘.๖๖๓ ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน ๑๓,๓๒๒ คน 
 
 



-๖- 
 
อุตสาหกรรม 
 สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดสิงห์บุรี  คือ 

๑. อุตสาหกรรมอโลหะ  ประกอบด้วยการผลิต แปรรูปหินแกรนิต และหินอ่อน เป็นหลัก  
รองลงมาได้แก่  ผลิตคอนกรีตมวลเบา  ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  และผลิตอิฐดินเผา  ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น  
๕๑ โรงงาน  เงินลงทุน ๓,๔๙๔ ล้านบาท  คนงาน ๑,๖๑๘ คน   

๒. อุตสาหกรรมกระดาษ ประกอบด้วย การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นหลัก  รองลงมาได้แก่  
ผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น ๒ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๒๔๐ ล้านบาท  คนงาน ๕๑๒ คน  

๓. อุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วยการผลิตท้าของใช้จากพลาสติก และผลิตพลาสติกทุกชนิด  
รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ เคลือบด้วยพลาสติก และท้าขวดพลาสติกบรรจุยา ปัจจุบันมีดรงงานทั้งสิ้น 
๑๓ โรงงาน  เงินลงทุน ๓,๑๗๑ ล้านบาท คนงาน ๘๔๐ คน  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
                           พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

การท่องเที่ยว  :   แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรี  
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ต้าบลในเมือง ในเขตเทศบาลอ้าเภอ 

เมืองสิงห์บุรี ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา  ศาลจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๒๙  (พ.ศ. ๒๔๕๓)  และศาลากลางจังหวัด  
สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)  สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูน
ชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน 
ที่ส้าคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 

  วัดสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ  ต้าบลต้นโพธิ์   ในเขตเทศบาลอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่าไปทางลา้น้้าเจ้าพระยาประมาณ ๒ กิโลเมตร   วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน   ได้แก่ การศึกษา 
การก่อสร้างโบสถ์  วิหาร  ศาลา  และโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูป มาจากตระกูล
บ้านช่างหล่อธนบุร ีภายในวัดยงัมี  พิพิธภัณฑ์หนังใหญ ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตวัหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้
กว่า ๓๐๐ ตัว   ซึ่งพระครูสิงหมุณี   อดีตเจ้าอาวาส ได้รวบรวมตัวหนังใหญ่จากฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เอาไว้ และส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน้าคณะหนังเร่   ผู้ที่มีความสามารถในการเชิด-พาทย์หนังใหญ่  
และได้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่สืบต่อกันมา ตัวหนังใหญ่ที่ใช้แสดงแบ่งเป็นชุดใหญ ่ๆ ได ้๔ ชุด  คือ  ชุดศึกใหญ่ (ศึก
ทศกัณฑ์)  ชุดศึกมงกุฎ-บุตรลบ    ชุดนาคบาศ  และชุดศึกวิรุณจ้าบัง  มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่   พิพิธภัณฑ์
เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  
 

 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในต้าบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้ 
สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ ่มีพุทธลักษณะแบบ
สุโขทัยที่มีความงดงามมาก  มีความยาว ๔๗  เมตร ๔๒ เซนติเมตร(๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะ
พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ  พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก   นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ   เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรัก
ปิดทอง และพระแก้ว  พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม   ทั้งพระกาฬ และพระแก้ว
สร้างในสมัยรชักาลที ่๕ ใช้เป็นพระประทานในการถือน้้าพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ  ด้านหนา้วิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ 
ต้นไม้ส้าคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น  

 



-๗- 
 

  วัดหน้าพระธาตุ  อยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์  ต.จักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปประมาณ  
๑.๕ กิโลเมตร เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน้าพระธาต ุ  
สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้ จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า  สิ่งที่ส้าคัญของวัดนี้คือ องค์พระปรางคส์ูงประมาณ ๘ วา   
ท้าเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยา
ตอนต้น โดยการก่ออิฐเพ่ิมเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน  ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุน
ปรางคก์่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ  และมีเจดีย์กลมเรียงราย 
หลายองค์   เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 

  วัดประโชติการาม    ตั้งอยู่ที่ต้าบลบางกระบือ  อยู่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๕ กิโลเมตร 
เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ พุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ ๒ องค์  คือ หลวงพ่อทรัพย์ สูง ๖ วา 
๗ นิ้ว และหลวงพ่อสิน สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป 

 

  วัดกระดังงาบุปผาราม   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต้าบลบางกระบือ อยู่เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อย  
มีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญ และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรง
ระฆังคว่้าคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้นมีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป   เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความ
สมบูรณ์ท่ีสุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกัน  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว   นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังมี
โบสถ์เก่าแก่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก 
 

  วัดพระปรางค์มุนี    ต้ังอยู่ที่ต้าบลม่วงหมู่ ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี  ห่างจากตัวเมือง 
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ประมาณกิโลเมตรที๑่๓๔-๑๓๕ (ทางไปอ้าเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค์พระ
ปรางค์สี่เหลี่ยมสูงเด่นใกล้กับองค์พระปรางค์เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น  พระพุทธรูปปูนปั้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา  
ด้านข้างวิหารมีบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเก่าแก่ท่ีทางวัดได้ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหาร ภายในโบสถ์มีภาพ
จิตรกรรม 

 

อ าเภอพรหมบุรี 
  วัดกุฎีทอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ในเขตต้าบลบางน้้าเชี่ยว ห่างจากถนนสายเอเชียประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือ 

เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๕-๑๒๖  ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง  สร้างเมื่อ  
พ.ศ.๒๔๔๓  โดยหลวงพ่อปัญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑป
นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจ้าลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมีศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน   ซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจ้าวันต่างๆ  ของชาวไทยพวน  เสื้อผ้า 
เครื่องประดับ เครื่องมือ ท้านา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้้าเป็นของเก่าแก่ไว้ให้ชม  
 

  คูค่ายพม่า   ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่๑ ต้าบลบ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปประมาณ ๑๖ 
กิโลเมตร  ตามเส้นทางหลวงหมายเลข  ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๙  เป็นแหล่งชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาว
รูปร่างคล้ายตัว L ยาวประมาณ  ๕-๑๕ เมตร กว้างประมาณ  ๓ เมตร    สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๒๑๒๗    ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้้าบางพุทรา  เพ่ือรวบรวมก้าลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
นับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สา้คัญ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เปน็สวนสาธารณะส้าหรบัพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 
 
 



-๘- 
 

  วัดอัมพวัน  ตั้งอยู่ที่ต้าบลพรหมบุร ีไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข  ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐   เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนากรรมฐาน มีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เป็นเจ้าอาวาส  
 

 วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ท่านผู้ใหญ่เล่าว่าตรงนี้น้้าเชี่ยวมาก และวนด้วย เรือขึ้นมาถึงจุดนี้จะชนกัน   
จึงเรียกว่า “วัดชลวน” (ชล-วน)  ต่อมาออกเสียงเป็น “วัดชลอน” (ชะ-ลอน)  และเป็นต้นก้าเนิด “แม่ครัวหัวป่า”  
เมื่อครั้งก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  เสด็จพักแรมที่วัดพรหมสาคร เจ้าเมืองพรหมนครขอร้องชาว
หัวป่าให้ช่วยกันท้ากับข้าว ขนมไปถวาย   เสวยแล้วพอพระทัยมาก โดยเฉพาะแกงส้มแตงกวา น้้าพริกปลาร้า จึงทรง
ประสาทพร  “นี่แน่ะ แม่ครัวหัวป่า แม่ครัวทั้งหลาย ขออนุโมทนา ข้าพเจ้าพอใจที่ท าอาหารอร่อย อาหารดี โปรด
รักษารสอาหารอย่างนี้ไว้ถึงลูกหลานนะ” ตั้งแต่นั้นมาชาวหัวป่า และเด็กเล็กๆ หัดท้ากับข้าวใหม่ ๆ ก็อร่อยหมด 
 

  ไหว้พระพรหม ที่เมืองพรหม    ที่เมืองพรหม บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32  อ.พรหมบุรี  
พระพรหมถือเป็นพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพชีวิต  เป็นผู้ก้าหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน   
ผู้บูชาพระพรหม และท้าความดี จะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา  พระพรหมเป็นผู้คุ้มครองคนดี และลงโทษ
คนกระท้าบาป ผู้มีกิเลสตัณหาผู้มีจิตใจเอื้ออารี และเสียสละต่อส่วนรวมจะได้พรจากพระพรหม มีความสุข 
และสมปรารถนา  
  

อ าเภอท่าช้าง 
  วัดพิกุลทอง   อยู่ในเขตต้าบลพิกุลทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร  อยู่ห่างจากวัด 

พระนอนจักรสีห์วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร  ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) 
ภายในวัดม ีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ  และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ  
พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว   
ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองค้าธรรมชาติชนิด ๒๔ เค  รอบๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคด   ซึ่ง
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจ้าวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ  และสิ่งก่อสร้าง
ที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น 
 

  วัดจ าปาทอง      ตั้งอยู่ที่ต้าบลโพประจักษ์ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้้าน้อย เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่า
เรือจ้าปาทองสิงห์บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์  

 

อ าเภอค่ายบางระจัน 
 อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน   อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๕  กิโลเมตร ตามเส้นทาง 

หลวงหมายเลข ๓๐๓๒  มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑๕ ไร่   เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจัน
เป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ คน   สรา้งโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเปน็สง่าอยู่ใน
สวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลปัจจุบนัทรงเปดิอนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙  ค่ายบางระจันมี
ความส้าคัญทางประวัติศาสตร ์  ผืนแผ่นดินแหง่นี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญ และเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้น  
เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่า   ซึ่งมีจ้านวนมากมาย
มหาศาล โดยพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง ๘  ครั้ง ใช้เวลา ๕ เดือน จึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม  ๒  ค่้า  เดือน ๘   
ปีจอ  พ.ศ. ๒๓๐๙ นับเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความส้าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง  ค่ายบางระจันในปัจจุบันได้สร้างจ้าลองโดยอาศัย 
 



-๙- 
 
รูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติ –ศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน   จัดห้อง
นิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ   ห้องแรก  แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้้าน้อย 
หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี  ห้องท่ีสาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดี
เมืองสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
 

 วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ต้าบลบางระจัน  ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  
ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒  เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคย
ใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดไม้แดง” 
เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดง   ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้น  และชาวบ้านถือกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัด 
หรือ ท้าลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ” เป็นวิหารทรงจัตุรมุข  พระอาจารย์ท่านเป็นผู้น้าส้าคัญ 
ผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจัน และใกล้ๆ กันก็มี สระน้ าพระอาจารย์ธรรมโชติ  มีปลาอยู่ชุกชุมเพราะชาวบ้านถือว่า
เป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่จับไปรับประทานและยังมีศาลรวมวิญญาณวีรชนค่ายบางระจันตั้งอยู่ใกล้ริมรั้ว ส่วนหน้าวัด
ได้มีการจ้าลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 

 วัดสิงห์สุทธาวาส  ตั้งอยู่ต้าบลโพสังโฆ เดิมชื่อว่าวัดตะเคียน  เพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์ เริ่ม 
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๑  ตอ่มาทางราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้้าจักรสีห์มาตั้งอยูริมแม่น้้าน้อย ทางด้านใต้ของวัด
ตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆ  
เป็นเจ้าอาวาสจึงต่อค้าท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส"  ปัจจุบนัวัดสิงห์สุทธาวาสมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นเจ้าอาวาสท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน    โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส   สังฆาวาส ภายในวัด 
และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต้นไม้
จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพ่ือไว้เป็นคติสอนใจ  มีปูชนียวัตถุ คือพระพุทธฉาย อยู่ในมณฑปพระพุทธรูปปาง
นาคปรก สร้างด้วยศิลา ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อนาค" องค์พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผ่รัศมีรอบเกศพระ 
ด้านหลังองค์พระมีเสมาธรรมจักร แต่ปัจจุบันหลวงพ่อนาคได้ถูกขโมยไป ดังนั้นหลวงพ่อนาคที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์
จ้าลองที่ท้าจากปูนปั้นนอกจากนี้ยังพบ สิงห์ปั้นด้วยดินเผาอยู่ ๒ ตัว สันนิษฐานว่า สิงห์ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห์"  
ซึ่งต่อขุนสิงขรภุมมา ได้ขอไปไว้ที่อ้าเภอบางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห์) ๑ ตัว ปัจจุบันยังมีอยู่ที่ หน้าที่ว่าการ
อ้าเภอบางระจัน  
 

อ าเภอบางระจัน 
   วัดพระปรางค์   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านโคกหม้อ  ต้าบลเชิงกลัด   ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะ

แบบอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์ปรางค์สูง
ประมาณ ๑๕ เมตร  ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพด ฐานเตี้ย  ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัส
บนผนังคูหา  และปัจจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ลบเลือนไปแล้ว ด้านหลัง มีพระอุโบสถเก่าแก่แบบอยุธยา หน้าบัน
เป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์ และคันทวยต่างๆมีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจ้าลองบนยอดเขา นอกจากนั้นยัง
ปรากฏร่องรอยของเตาเผาแม่น้้าน้อย ประมาณ ๓-๔ เตา วัดพระปรางค์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๔๘๗ 

 
 
 



-๑๐- 
 
  แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาด

ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐  ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น  ก่อด้วย
อิฐ  ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบ่งเป็น ๓ ส่วน   คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดินเผา และห้อง
เชื้อเพลิงตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่   มีความยาวถึง ๑๔ เมตร  กว้าง ๕.๖๐ เมตร  และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่อง
ควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร  เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพ้ืน เป็นต้น  
 

  อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ต้าบลทับยา มีพ้ืนที่อยู่ในเขตอ้าเภออินทร์บุรีและอ้าเภอบางระจัน  
ห่างจากอ้าเภอเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สายสิงห์บุรี-ชัยนาท) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยก
เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่ ๗ ต้าบลบางกระบือ  ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือ เข้าทางต้าบลทับยา  ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร  ก็จะ
ถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ค้าว่า “แม่ลา” เป็นชื่อล้าน้้าสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านพ้ืนที่ ๓ อ้าเภอ 
คือ อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอบางระจัน   และอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นล้าน้้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของ
ปลา ฉะนั้น  ปลาที่จับได้จากล้าน้้าแม่ลาจึงมีรสชาติอร่อย อ้วน เนื้อนุ่ม มัน โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา  ซึ่งเป็นอาหารและ 
ของฝาก ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี  และมีอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ริมฝั่งแม่น้้าลาการ้อง   
 

อ าเภออินทร์บุรี 
  วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ต้าบลทับยา ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-

อินทร์บุรี  กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒  เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือ ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอ
อินทร์บุรีไปทางทิศใต้ประมาณ  ๓.๕  กิโลเมตร   มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ภายในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี  วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชา 
ภาพตอนผจญมาร ภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่  
เสด็จสูป่รินิพพาน และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา บนหน้าบัน
เป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้้า  นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง 
 

 วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ต้าบลอินทร์บุรี ติดริมแม่น้้าเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข  
๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวง เดิมเป็น 
วัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนพระอุโบสถเป็นเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่าง 
และท่ีน่าสนใจ คือ  การแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหลัง  โดยช่างที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห์บุรี  คือ 
ช่างชื่น หัตถโกศล ภายในโบสถ์มีพระประธานที่เก่าแก่ พุทธลักษณะที่งดงามมาก ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ได้รับ 
การบูรณะใหม่ 
 

 พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้้าเจ้าพระยา เดิมเป็น 
พิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวดัโบสถ์ พระเทพสุทธิโมล ีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุร ีและอุทัยธานี  
ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓   มีโบราณวัตถุท่ีส้าคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์  เช่น  โบราณวัตถุท่ีขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้้าน้อย จัดแสดงเครื่องประดับ 
สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ พัดยศ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องถ้วยศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย ส่วนชั้นล่าง 
เป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน  เครื่องมือดักปลา  เครื่องทอผ้า  ตะเกียงโบราณ  
 
 
 
 



-๑๑- 
 

  เมืองโบราณบ้านคูเมือง (อยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านคูเมือง ต้าบลห้วยชัน ภายในสวน 
รุกขชาติคูเมือง  ห่างจากตัวจงัหวัดประมาณ  ๒๓ กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวด ี ผังเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมมุมมน   กว้าง ๖๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร  สูงจากพ้ืน ๑ เมตร  มีเนินดินขนาดใหญ่   มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ มีการขุด
ค้นพบภาชนะดินเผามากมาย เช่น เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห  กาน้้า ลูกปัดหินสีต่าง ๆ ตะคันดินเผา  ธรรมจักรหิน
เขียว  ตุ้มหู ลูกปัด หินสี และเหรียญเงินมีค้าจารึกว่า  “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ”   แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ 
ในบริเวณนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร์   ปัจจุบันวัตถุโบราณท่ีค้นพบได้น้าไปเก็บรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองปัจจุบันได้จัดให้เป็นสวนรุกขชาติ   
มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มีคูน้้าโบราณล้อมรอบ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่นสวยงาม  
 

 วัดม่วง  ตั้งอยู่ที่ต้าบลอินทร์บุรี ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา หากมาจากถนนสายเอเชีย  ห่างจากตัวตลาด 
อินทร์บุรี  มีทางเลี้ยวซ้ายไปประมาณ  ๒.๕ กิโลเมตร  สันนิษฐานว่า  สร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี 
พ.ศ. ๒๓๖๕ เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มาก จึงเรียกว่า “วัดม่วง” ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
มีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานที่
พุทธลักษณะงดงาม  ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรปูฐานสิงห ์  มีฐานบัวขนาดใหญร่องรับ   เพดานประดับด้วยลายเขียน
รูปดาว  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพ้ืนบ้านสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  และมีเรื่องราว
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตลอดจนแสดงภาพชีวติความเปน็อยู่วัฒนธรรมของสังคมโบราณในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี
 

 ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์   ในบริเวณ FN Factory outlet หมู่ 1 ต้าบลน้้าตาล อ้าเภออินทร์บุรี 
พระอินทร ์เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์ และสรรพสัตว์มีหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้าย
ต่างๆ เป็นผู้น้าเหล่าเทพเจ้าไปก้าจัดอสูรร้ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห์ร้ายพระอินทร ์จะลงมาช่วยทุกครั้งไป 
มีฐานะเป็นพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก   ดินฟ้าอากาศและสงคราม  และยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห์   
คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า อ้านาจของพระอินทร ์นั้น จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย หรือสิ่งไม่ดีบริเวณนั้น พร้อมทั้ง
ปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงคุ้มครองผู้บูชาในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู้รักษา
พระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ หมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่า 
ทวยเทพ จึงมีอ้านาจในการสั่งการ ท้าลายผู้ที่จะน้าพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี 
 

เทศกาลงานประเพณี 
  งานวันวีรชนค่ายบางระจัน  จัดขึ้นเป็นประจ้าในระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่บริเวณ

อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ต้าบลบางระจัน อ้าเภอค่ายบางระจัน ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจ้าลอง
พระอาจารย์ธรรมโชต ิและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  การแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรม
ของวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพ้ืนบ้าน  มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่าง ๆ  มากมาย 
 

  ประเพณีก าฟ้า  เป็นงานบุญพ้ืนบ้านของชาวไทยพวนที่บ้านบางน้้าเชี่ยว และหมู่บ้านโภคาภิวัฒน์ อ้าเภอ
พรหมบุรี   จัดขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า  และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเอาวัน
ขึ้น ๒ ค่้า เดือน ๓  เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ้านจะช่วยกันต้าข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจี่  ข้าวหลามไว้ส้าหรับท้าบุญ
ตักบาตรในวันรุ่งขึ้น พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันว่า “ไปงันข้าวจี่” ชาวบ้านจะน้าข้าวสารเหนียว ไข่ น้้าตาล ไปเข้ามงคล
ในพิธีเจริญพุทธมนต ์กลางคืนจะมีมหรสพแสดงกันเปน็ที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันนึ่งข้าวเหนยีว ท้าขนม ในวันขึ้น ๓ ค่้า 
เดือน ๓  ซึ่งเป็นวันก้าฟ้า  ชาวบ้านก็จะน้าไทยทานและอาหารที่เตรียมไว้ไปร่วมท้าบุญที่วัด  เมื่อพ้นก้าฟ้า ๗ วันแล้ว   
จะต้องก้าฟ้าอีกครึ่งวัน  และนับต่อไปอีก ๕ วัน  จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล้วน้าไฟดุ้นหนึ่งไปท้าพิธีเลียแล้ง 
โดยการน้าไปลอยตามแม่น้้าล้าคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ้าเป็นอันเสร็จพิธีก้าฟ้า 



-๑๒- 
 

 ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีท้ากันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรีนิยม 
ท้าในช่วงวันสงกรานต ์ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕  เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดกันท้าพิธีโดยการน้าข้าวเหนียว หรือ ข้าว
เหนียวแดงมาหุง  หรือ นึ่งพอสุกน้ามาใส่ใบตองพับเป็นรูปกรวย  น้าไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ที่วัดพระนอน
จักรสีห์ด้วยการน้าพานใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียมวางไว้ด้านหน้าองค์พระนอน  เพ่ือท้าพิธีถวายข้าวเหนียว เมื่อ
เห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรจะท้าพิธีลาข้าว  ทุกคนจะตรงไปที่พานข้าวของตน แบ่งข้าวเหนียวในกรวยใส่กระทง   
แล้วน้าไปวางไว้ที่หน้าองค์พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นชาวบ้านจะแยกกันนั่งเป็นวง ๆ ละ ๖-๗ คน แบ่งกัน
รับประทานข้าวที่เหลือ ซึ่งถือว่าเป็นข้าวบิณฑ์ของหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ 
 

  ประเพณีกวนข้าวทิพย์  การกวนข้าวทิพย์  หรือ  ข้าวมธุปายาสนี้มักจะจัดขึ้นที่หมู่บ้านวัดกุฎีทอง  
บ้านโภคาภิวัฒน์  วัดอุตมะพิชัย  อ้าเภอพรหมบุรี  วันท้าพิธีกวนข้าวทิพย์มิได้ก้าหนดไว้เป็นที่แน่นอนมักจะท้ากัน
ในช่วงข้าวก้าลังเป็นน้้านม โดยการปลูกปะร้าพิธีแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนรอบปะร้าพิธี นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญ 
พระพุทธมนต์ แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีน้าเครื่องปรุงข้าวทิพย์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ ๙ สิ่ง  ได้แก่ ถั่ว งา นม เนย น้้าตาล 
มะพร้าว น้้าผึ้ง  น้้าอ้อย  และน้้าที่คั้นได้  จากข้าวน้้านมใส่ลงในกระทะที่ใช้ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย์ติดไฟด้วยฟืน
ไม้ชัยพฤกษ์  และไม้พุทรา  ขณะใส่ของต่างๆ ลงในกระทะพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ย่้าฆ้อง ย่้ากลอง การจัด
พิธีกรรมยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้  คือ  มีพราหมณ์เข้าพิธี  และสาวพรหมจารีที่จะเข้าร่วมพิธีต้องเป็นหญิงสาวที่ยัง
ไม่มีดอกไม้ (ระดู) นุ่งขาวห่มขาว สมทานศีล ๘  เพ่ือให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ  จากนั้น จึงช่วยกันกวนข้าวทิพย์ 
ใช้เวลากวนประมาณ ๖ ชั่วโมง  เสร็จแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้น 
 

  ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นงานบุญเข้าพรรษาประจ้าต้าบลบ้านแป้ง อ้าเภอพรหมบุรี 
ณ วัดจินดามณี โดยจะมีการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)  ในช่วงวันเข้า พรรษาเพ่ือถวาย
เป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านเวียงจันทร์ที่เป็นบรรพบุรุษของชุมชนในต้าบลบ้านแป้ง 
ตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวต้าบลบ้านแป้ง ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มี
กันมานานเป็นร้อยปีแล้ว  และเพ่ือที่จะให้ประเพณีนี้ยังอยู่กับเราไปนานๆ จึงได้ก้าหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตร
ดอกไม้ ทางวัดในหมู่บ้านจะมีการตีกลองแฉะ ประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพ่ีน้องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด จัดข้าวตอก
ดอกไม้ 5 ชนิด คือ ข้าวตอก  ดอกมะลิ  ดอกรัก  ดอกบัว  ดอกข้าวโพด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นก้าใส่บาตร
พระ เพ่ือใช้เข้าอุโบสถ เป็นพุทธบูชา  
 

 การแข่งเรือยาวประเพณี  การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจ้าในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณ 
แม่น้้าเจ้าพระยา  ริมเขือ่นหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตลอดจนบริเวณล้าแม่น้้าน้อย  ตามท่ีหน่วยงาน หรือ ภาค
ส่วนต่างๆ ก้าหนดจัดขึ้น  ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นับเป็นงานประเพณีที่ตื่นเต้นสนุกสนาน และเร้าใจ ตลอดจนได้เพลิดเพลินกับ
ความสวยงามของเรือแต่ละล้าที่ตกแต่งลวดลายและประชันฝีพายกันอย่างเต็มที่ 
 

  งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี   จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเนื่องจาก
จังหวัดสิงห์บุรีมีล้าน้้าแม่ลาเป็นล้าน้้าธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม  และมีชื่อเสียงมาก  คือ  ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารจาน
เด็ดของสิงห์บุรี นอกจากนี้สิงห์บุรียังเป็นถิ่นก้าเนิดของแม่ครัวหัวป่า ต้นต้ารับอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียง 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย 
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  ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง   จัดบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมี 
กิจกรรมเด่นอาทิ ประกวดควายไทยเขางาม สงกรานต์ชายหาด การแสดง แสง สี เสียง “ต้านานพระนอน” ร่วม
รับประทานอาหารขันโตก พิธีอัญเชิญห่มผ้าพระนอน พิธีตีข้าวบิณฑ์ กินข้าวหัวป่า กตัญญูกตเวทิตาผู้ใหญ่ ก่อพระ
เจดีย์ทรายพุทธบูชา เป็นต้น การแข่งขันเรือมาศ 12 ฝีพาย (เยาวชน ชาย – หญิง) การแข่งขันเรือแจวเดี่ยว (ทั่วไป)   
การแข่งขันเรื่อพายหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้้าพระนอนจักรสีห์จ้าลอง และสงฆ์น้้าพระภิกษุ
สงฆ์จากทุกวัดในจังหวัดสิงห์บุรี การประกวดเทพีสงกรานต์   ตลาดนัดลานวัดของดีเมืองสิงห์   วัดพระนอน “หนึ่ง
ต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  

  ประเพณีลาวแง้ว  คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่กระจาด ของชาวต้าบลทองเอน  อ.อินทร์บุรี   
โดยการใส่กระจาดจะเริ่มเมื่อมีการประกาศ ก้าหนดงานบุญมหาชาติ  ซ่ึงแต่ละหมู่บ้านจะก้าหนดไม่ตรงกัน หมู่บ้านใด
ตรงถึงวันก้าหนดวันท้าบุญ แต่ละบ้านจะท้าขนมเส้นหรือขนมจีบ และข้าวต้มมัดเพ่ือเตรียมไว้ส้าหรับวันงานวันเริ่มแรก
ของการท้าบุญ เรียกว่า "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่ท้าบุญก็จะน้าผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ฯลฯ  ไปยังบ้าน
ที่มีงานโดยหนุ่มสาวจะแต่งตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ นั้นอาจใช้ผลไม้ต่างๆ ที่น้ามาหรือเงินก็ได้ 
และอาจมีธูปเทียนใส่พานน้าไปให้เจ้าของบ้าน การน้าเอาของมาร่วมสมทบท้าบุญ เรียกว่า "ใส่กระจาด" เจ้าของ
บ้านเลี้ยงอาหารแก่แขก และเมื่อแขกกลับก็จะให้ข้าวต้มมัดเป็นของตอบแทน  ประเพณีการใส่กระจาดนี้   หนุ่ม
สาวจะได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้งก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติโดย
แต่ละบ้านจะจับสลากกันว่าบ้านไหนจะได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน  สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแต่งอย่าง
สวยงามให้มีบรรยากาศคล้ายป่าหิมพานต์ ประดับไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ รังผึ้ง เครื่องจักรสานเป็นสัตว์ต่างๆ หรือ
ท้าด้วยกระดาษสวยงาม การเทศน์จะเริ่มข้ึนในตอนเที่ยงคืนของวันตั้ง โดยต้องเทศน์ให้เสร็จภายใน 1 วัน  
 
การศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสงักัด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงิห์บุรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

อ าเภอ โรงเรียน (แห่ง) 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

ผู้บริหาร ครู 

เมืองสิงห์บุรี ๒๒ ๒๖๒ ๕,๓๓๗ ๒๗ ๒๘๔ 
ค่ายบางระจัน ๑๖ ๑๕๕ ๒,๖๔๒ ๑๗ ๑๖๓ 
ท่าช้าง ๗ ๕๙ ๗๘๙ ๗ ๖๙ 
บางระจัน ๒๒ ๒๐๐ ๒,๐๗๑ ๒๓ ๑๕๖ 
พรหมบุรี ๑๗ ๑๓๗ ๑,๓๔๑ ๑๕ ๑๑๓ 
อินทร์บุรี ๓๙ ๓๗๔ ๔,๒๔๒ ๔๑ ๓๒๖ 

รวม ๑๒๓ ๑,๑๘๗ ๑๖,๔๒๒ ๑๓๐ ๑,๑๑๑ 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บรุ ี
                                   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
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สาธารณสุข 
                                จ้านวนสถานพยาบาล  จ้าแนกตามประเภทเป็นรายอ้าเภอ 

อ าเภอ 
โรงพยาบาลรัฐบาล 

(ไม่รวมโรงพยาบาลเฉพาะ
โรค) 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 

คลินิก
เอกชน 

เมืองสิงห์บุรี ๑ ๑ ๙ ๓๕ 
บางระจัน ๑ - ๗ ๖ 
ค่ายบางระจัน ๑ - ๕ ๖ 
พรหมบุรี ๑ - ๖ ๔ 
ท่าช้าง ๑ - ๓ ๔ 
อินทร์บุรี ๑ - ๑๗ ๑๒ 

รวม ๖ ๑ ๔๗ ๖๗ 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
                                 เมษายน  ๒๕๕๕ 
 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

สรุปจ้านวนคดีอาญา ๕ กลุ่ม ประจ้าปี ๒๕๕๔  (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) 

กลุ่มคด ี
หน่วยงาน 

เมือง
สิงห์บุร ี

อินทร์บุร ี บางระจัน พรหมบุร ี ท่าช้าง ค่ายบางระจัน โพทะเล รวม 

อุกฉกรรจ ์ ๕ ๔  - ๑  - ๑  - ๑๑ 
ประทุษรา้ยชีวติ ๕๔ ๓๐ ๑๔ ๑๓ ๙ ๑๒ ๑ ๑๓๓ 
ประทุษร้ายทรัพย ์ ๕๓ ๒๓ ๑๕ ๓๓ ๑๖ ๒๕ ๘ ๑๗๓ 
คดีที่น่าสนใจ ๔๔ ๗ ๑๗ ๑๕ ๙ ๑๗ ๑ ๑๑๐ 
คดีรัฐเสียหาย ๕๔๗ ๒๘๑ ๑๗๕ ๑๘๒ ๑๖๑ ๑๘๗ ๗๘ ๑,๖๑๑ 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ต้ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุร ี
                                มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑. ทรัพยากรน้ าผิวดิน ได้แก่ 
 แม่น้้าสายหลัก   ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา 
 แม่น้้าสายรอง     ได้แก่ แม่น้้าน้อย แม่น้้าลพบุรี 
 คู /คลอง/ล้าราง/ห้วย  ได้แก่ ๑)  ล้าราง  ๑๓ แห่ง -ล้าปากลาด ล้าโพธิ์ชัย ล้าห้วยชัน ล้าราง 
ท้ายน้้า  ล้ารางจิก ล้ารางกรูด  ล้ารางบ้านคู  ล้ารางกะโฮ้  ล้ารางไผ่ด้า  ล้ารางมะดัน  ล้ารางเจ๊ก  ล้ารางปากแรด   
ล้ารางพระยาพายเรือ    ๒)  ห้วย ๕ แห่ง – ห้วยหน้าวัดพระนอน  ห้วยจระเข้(ต.หัวไผ่)  ห้วยจระเข้ (ต.โพชนไก่)   
ห้วยจระเข้ (ต.บางระจัน)  ห้วยขนาน  ๓)  คู /คลอง   ๗๒๙ แห่ง  
 อ่างเก็บน้้า/บึง/หนองน้้า ได้แก่  ๑) หนอง บึง  ๘๕๓  แห่ง  ๒) อ่างเก็บน้้า ๒  แห่ง  
๓) ทะเลสาบ ๐  แห่ง  
 



-๑๕- 
 

๒.  ทรัพยากรน้ าบาดาล   :   มีแหล่งน้้าใต้ดินอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถจ้าแนกตามปริมาณ  การไหลได้ ๒ 
บริเวณ ดังนี้ 

           * บริเวณท่ีมีปริมาณน้้าใต้ดินมาก (๕๐-๒๐๐ ลบ.ม./ชม.) โดยทั่วไป  น้้ามีคุณภาพดี ครอบคลุม
พ้ืนที่ตอนกลางและแนวเหนือ-ใต้ของจังหวัดบางพ้ืนที่เป็นน้้ากร่อย และมีตะกอนสนิมเจือปนครอบคลุมพ้ืนที่
ตอนกลางของจังหวัด 
   *  บริเวณท่ีให้ปริมาณน้้าใต้ดินน้อย (๑-๓๐ ลบ.ม./ชม.) โดยทั่วไปคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ด้านตะวันออกของอ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอเมือง บางพ้ืนที่เป็นน้้ากร่อย และมีตะกอนสนิมเหล็กเจือ
ปนครอบคลุมพ้ืนที่ตอนบนของอ้าเภอพรหมบุรี 
 ๓. ทรัพยากรป่าไม้  : จังหวดัสิงห์บุรีไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติ แต่มีป่าไม้ในลักษณะ
ป่าชุมชน โดยจังหวัดสิงห์บุร ีมีพ้ืนที่ป่าชุมชน ประมาณ  ๔๙  ไร ่(๒๕๔๙) สว่นใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้้า  ป่าชุมชนปลูก
โดยชุมชน และให้ชุมชนดูแลรักษา พร้อมใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ถึงแม้จังหวัดสิงห์บุรีจะไม่มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์                   
แต่ด้วยโครงการปลูกป่าชุมชน ส่งผลให้ประชาชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่า และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ด้านศาสนา 

จังหวัดสิงห์บุรีมีวัดในศาสนาพุทธ จ้านวน ๑๗๘ แห่ง โบสถ์คริสต์ ๒ แห่ง วัดคริสต์ ๑ แห่ง มัสยิด ๒ แห่ง 
จ้านวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘.๘๐ จ้านวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑.๐๒ จ้านวนผู้นับถือศาสนา
คริสต์ ร้อยละ ๐.๑๘ 

พระอารามหลวง 
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต้าบลพิกุลทอง อ้าเภอท่าช้าง 
 วัดโบสถ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต้าบลอินทร์บุรี อ้าเภออินทร์บุรี (ธรรมยุติกนิกาย) 

แหล่งที่มาของข้อมูล : สารานุกรมเสรี 
                         พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 
 ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพ้ืนที่ครอบคลุม
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ้านาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง  ดังนี้ 

๑. ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจ้านวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  

มีอ้านาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามกฎหมายและเป็น 
ผู้บังคับ บัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันผู้ด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี คือ นายสรกฤช  เทียนถาวร   มีรองนายกองค์การฯ  ๒ คน  คือ นายประเทือง  วิจารณ์ปรีชา 
และนายชัย  เอ้ียวเจริญ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๓ คน  คือ พล.ต.ต.ชูชาติ  สุขประเสริฐ นายสมพงษ์  รัตนการุณพงษ์  
และนายสุรเดช  ทับทอง     
     ทั้งรองนายกฯ  และที่ปรึกษานายกฯ  เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
 
 

 โครงสร้างส่วนราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมี  นายวัฒนชัย  มานะจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับ 

บัญชาข้าราชการ และลูกจ้าง   และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้
เป็นไปตามนโยบายและอ้านาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย 
 ส้าหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น  ๑  ส้านัก  ๕  กอง   
๑  หน่วยงาน  ดังนี ้
  (๑)  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    มีนางพัทธนันท์   จันทรศิริจัน  เป็นหัวหน้า
ส้านักปลัดฯ ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในส้านักฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๒๑ คน 
ลูกจ้างประจ้า ๒  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๑ คน  พนักงานจ้างทั่วไป ๑๖ คน 
  (๒)  กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   มีนายเสรี  ยอดระยับ   ผู้อ้านวยการ
กองกิจการสภาฯ    ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองกิจการสภาฯ    ปัจจุบันมี
ข้าราชการ  ๔  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน 
  (๓)  กองแผนและงบประมาณ  มีนายสมพงษ์  หมื่นเดช    ผู้อ้านวยการกองแผนและงบประมาณ  
ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองแผนฯ  ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๑  คน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๔  คน 
  (๔)  กองคลัง   มีนางรัตนาภรณ์  ณ สงขลา    ผู้อ้านวยการกองคลัง ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา 
และรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง  ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๑๐ คน   ลูกจ้างประจ้า ๑  คน   พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  ๒ คน 

(๕)  กองช่าง  มีนายสมเดช  เวศพันธ์    ผู้อ้านวยการกองช่าง   ท้าหนา้ที่ปกครองบังคับบัญชา 
และรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง  ปัจจุบันมีข้าราชการ  ๑๘  คน    ลูกจ้างประจ้า  ๑๑  คน  พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  ๒๓   คน  พนักงานจ้างทั่วไป  ๔๕  คน 
 



-๑๗- 
 

(๖)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นกองที่ก้าหนดขึ้นใหม่เพ่ือรองรับการประเมิน 
ความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน 
  (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน   มีนางนิตยาภรณ์  ปลูกรักษ์   นักบริหารงานคลัง ๗  รักษาการ 
ในต้าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ท้าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วย
ตรวจสอบฯ  ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑ คน   

๒.  ฝ่ายนิติบัญญัติ   
               สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ้านวน   
๑ คน  คือ  นายนิพนธ์  สีตะระโส   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน  ๒ คน   คือ   
นายนิยม  นิยมชม  และ นางสาวกฤตชญาณัฐ  เยี่ยมบุญชัย 

 (๑)  อ าเภอเมือง  จ านวน  ๖  คน  ประกอบไปด้วย 
   -  นายรชฎ  ต้ังวงษ์พัฒนกิจ 
   -  นางนันทวัน       วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ 

-  นายนิยม              นิยมชม     
-  น.ส.พัชราภรณ์   ปิตะหงษ์นันท์ 

   -  นายเสวก    วิงวอน 
  -  น.ส.พรทิพย์           อมรรุ่งเรืองชัย  
 (๒)  อ าเภออินทร์บุรี  จ านวน  ๖ คน  ประกอบไปด้วย 

   -  นายสมชาย     เจริญพานิช 
   -  นายสมหมาย             เย็นจิตร์ 
   -  นายธรรมรัตน์      ดีเจริญวิรุฬ 
   -  นายนิพนธ์            สีตะระโส 
   -  นายอนิรุต        นองเนือง 

  -  นายมนตรี             แตงทอง 
 (๓)  อ าเภอค่ายบางระจัน  จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

   -  นายนฤพนธ์             ตันประดับสิงห์ 
   -  นายวันชัย             สืบชนะกิจกุล 

  -  นายสมคิด        ม่วงเทศ 
 (๔)  อ าเภอพรหมบุรี  จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

-  นายบุญมา      เขียวสะอาด 
   -  นางวันเพ็ญ           อภินันทร์ 

  -  ร.ต.ท.ทองแดง         เทียนศรี 
 (๕)  อ าเภอท่าช้าง  จ านวน  ๒  คน   ประกอบไปด้วย   

   -  นายสงกรานต์        มุสิกะ 
  -  นายประเทือง   นาคทอง 
 
 
 
 



-๑๘- 
 
 (๖)  อ าเภอบางระจัน  จ านวน ๔  คน  ประกอบไปด้วย   

-  นายค้ารณ        เจริญอินทร์ 
   -  น.ส.กฤตชญาณัฐ   เยี่ยมบุญชัย 
   -  น.ส.ณัชนันท์ภัทร จันธิปะ 
   -  นายโยธี        แช่มสุขขี 
 
 โครงการถ่ายโอนภารกิจ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้รับถ่ายโอนภารกิจซ่อมบ้ารุงทางหลวงชนบทตามแผน  
ปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมทางหลวง
ชนบท  จ้านวน ๒๓ สายทาง  รวมระทางท้ังสิ้น  ๑๑๕.๘๗๑ กิโลเมตร  รายละเอียดมีดังนี้ 
 ๑.  ถนนลาดยาง สาย สห ๔๐๐๒ บ้านปากดง-บ้านดอนมะขาม ต.โพทะเล-หนองกระทุ่ม อ.ค่าย-บางระจัน  
ระยะทาง ๔.๗๐๕ กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๒.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๐๗ บ้านแม่ลา-บ้านแหลมกุ่ม ต.บางกระบือ-แม่ลา อ.บางระจัน  ระยะทาง  
๓.๕๕๐  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๓.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๑๕ บ้านบางระจัน-บ้านคอทราย  ต.บางระจัน-คอทราย อ.ค่ายบางระจัน  
ระยะทาง  ๓.๕๕๐   รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๔.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๒๐ บ้านวิหารขาว-บ้านจักรสีห์  ต.วิหารขาว-จักรสีห์  อ.ท่าช้าง , เมืองสิงห์บุรี  
ระยะทาง  ๓.๑๒๒  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๕.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๔๘  บ้านโพธิ์หอม-บ้านโคกนางพระจันทร์  ต.โพชนไก-่แม่ลา-ทับยา อ.บางระจัน  
ระยะทาง  ๗.๘๙๒  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๖.  ถนนลาดยางสาย สห ๔๐๒๘  บ้านโคกพร้าว-บ้านไร่  ต.บางระจัน-โพประจักษ์ อ.ค่ายบางระจัน  
ระยะทาง  ๖.๓๗๘  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๗.  ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๐๗  ริมแม่น้้าน้อยฝั่งตะวันตก-ไม้ดัด ต.สิงห์-ไม้ดัด-เชิงกลัด   
อ.บางระจัน   ระยะทาง  ๑๑.๔๐๐ กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๘.  ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๑๐  บ้านโพธิ์หอม-บ้านพักทัน  ต.พักทัน  อ.บางระจัน  ระยะทาง ๒.๒๔๕ 
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๙.  ถนน คสล. สาย สห ๓๐๓๗ บ้านสวนหลวง-อ.อินทร์บุรี   ต.อินทร์บุรี  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง ๒.๘๕๐   
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 

๑๐.  ถนนลาดยางสาย สห  ๔๐๕๕ บา้นแม่ลา-บ้านแหลมทอง  ต.แม่ลา อ.บางระจัน ระยะทาง ๓.๙๐๑ 
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๑.  ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๑๗  หมู่ ๘ ต.ไม้ดัด-ม.๖ เชงิกลัด ต.ไม้ดัด-เชิงกลัด  อ.บางระจัน  ระยะทาง  
๖.๗๔๐  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๒.  ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๘๒  บ้านหนองรี-บ้านโพตะโกน  อ.ค่ายบางระจัน  ระยะทาง  ๕๔๑๘ 
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๓.  ถนนลาดยางสาย สห  ๔๑๐๗  บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่  อ.บางระจัน  ระยะทาง  ๙.๓๗๘  กิโลเมตร   
รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 



-๑๙- 
 
 ๑๔.  ถนนลาดยางสาย สห ๓๑๐๙  บ้านพักทัน-บ้านสระแจง  ต.พักทัน  อ.บางระจัน  ระยะทาง   
๓.๑๐๒  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๕.  ถนนลาดยางสาย สห ๓๐๐๖  ต.ทองเอน-ต.เซ่าสิงห์  ต.ทองเอน,เซ่าสิงห์  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง  
๕.๕๘๐ กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๖.  ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๑๓  หมู่ที่ ๖  ต.บ้านจ่า-หมู่ ๔  ต.สระแจง,ต.บ้านจ่า  อ.บางระจัน  
ระยะทาง  ๓.๓๒๕  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๗.  ถนนลาดยางสาย สห ๒๐๐๐๕   บ้านกลาง-บ้านแหลมยอ  ต.ทองเอน-โพธิ์ชัย  อ.อินทร์บุรี  
ระยะทาง  ๘.๒๕๐  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๔๖ 
 ๑๘.  ถนนสาย สห ๖๐๒๕   บ้านแหลมยอ-บ้านหางบาง  ต.ทับยา  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง  ๒.๕๐๐  
กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓ 
 ๑๙.  ถนนสาย สห ๖๐๒๘   บ้านหนองโขลง-บ้านจ่า  ต.บา้นจ่า  อ.บางระจัน-บ้านกลับ  ต.โพทะเล   
อ.ค่ายบางระจัน  ระยะทาง  ๖.๒๖๕  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓ 
 ๒๐.  ถนนสาย สห ๓๐๓๙  แยก ทล.๓๐๓๒-บ้านดอนมะขาม  ต.โพทะเล  อ.ค่ายบางระจัน  ระยะทาง   
๒.๘๐๐ กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓ 
 ๒๑.  ถนนสาย สห ๔๐๔๔   แยก ทล.๓๒๕๑-บ้านคูเมือง  ต.ห้วยชัน  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง ๒.๕๘๐  
กิโลเมตร รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๓ 
 ๒๒.  ถนนสาย สห ๒๐๐๕   ทองเอน-เชียงราก  ต.ทองเอน  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง  ๒.๔๔๖  กิโลเมตร  
รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๔ 
 ๒๓.  ถนนสาย สห ๔๐๘๘   บ้านไผ่ด้า  ต.ทองเอน-บ้านล่องกระเบา  ต.ท่างาม  อ.อินทร์บุรี  ระยะทาง   
๘.๕๑๖  กิโลเมตร  รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ในปี ๒๕๕๔ 
 
 
 รายรับ-รายจ่ายประจ าปี  
 

ตารางเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 
พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๖๐,๐๘๗,๖๕๗.๐๔ ๒๒๕,๒๓๓,๗๓๖.๒๑ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๖๒,๙๘๓,๗๑๘.๙๙ ๑๙๗,๑๔๐,๙๙๘.๒๖ 
พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๔๔,๔๖๘,๗๑๒.๓๘ ๒๑๒,๘๙๗,๔๒๓.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



-๒๐-  
 

                 โครงสร้างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

คณะที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สิงห์บุรี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสิงห์บุรี 

ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองคลัง กองช่าง 
 
 
 
 
 
                         

  หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองแผนและงบประมาณ กองการศึกษา
ส านักปลัดฯ 



-๒๑- 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดสิงห์บุร ี
จังหวัด ต าแหน่งการพัฒนา

(Positioning) 
ของจังหวัด   

 

เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

สิงห์บุรี 1. เมืองท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
 
 
 
2. เมืองเกษตรปลอดภัย 

- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศาสนา  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิต   
อาท ิ แหล่งประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน,เตาเผาแม่น้้าน้อย,เมือง 
โบราณบ้านคูเมือง,ล้าแม่ลาและอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์,หนังใหญ่ 
วัดสว่างอารมณ์,วัดพระนอนจักรสีห์,วัดพิกุลทอง ฯลฯ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 
  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริหนองลาด, ศูนย์ศึกษาและ 
สืบสานปณิธานงานของพ่อ ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง,ดงยางนาอินวกูล,  
ชมพู่ทองสามสี เมืองสิงห์ 
- การเดินทางอยู่ใกล้กรุงเทพฯ  และเป็นเส้นทางผ่านขึ้นสู่ภาคเหนือ 
-  พ้ืนที่จังหวัดเป็นที่ราบลุ่มคุณภาพดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่ปลูกข้าว 
และการเกษตรแบบผสมผสาน 
- จงัหวัดมีพ้ืนที่ทั้งหมด  541,049  ไร่  เป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตร   
414,232  ไร่  คิดเป็น  80.58 %  ของพื้นที่ทั้งหมด (ในจ้านวนนี้ 
ใช้ท้านา  375,663  ไร่  หรือ  90.65 %  ของพ้ืนที่ท้าการเกษตร) 
-  มีแม่น้้าส้าคัญ  3  สาย  ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา  แม่น้้าลพบุรี   
และแม่น้้าน้อย  และมีระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดมากกว่าร้อยละ   
83 ซึ่งเพียงพอต่อการท้าการเกษตร 
- มีพ้ืนที่จัดรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร จ้านวน 107,210 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  
25.88 ของพื้นที่การเกษตร         
- โรงสีข้าวของเอกชนขนาดเล็กจ้านวน 25 โรงขนาดกลางจ้านวน 9 โรง  
โรงงานสกัดน้้ามันร้าข้าว 2 โรง   
- มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาด้านการเกษตร  อาสาสมัครเกษตร 
หมู่บ้าน หมอดินอาสา,ประมงอาสา  ปศุสัตว์อาสา,ครูบัญชีอาสา,ปราชญ์ 
ด้านน้้าหมักชีวภาพ สมุนไพรไล่แมลง ฮอร์โมนจากธรรมชาติ น้้าส้มควันไม้, 
ปราชญ์ด้านปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์       
- มี  GPP  สาขาเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่ส้าคัญล้าดับที่  2   
ของจังหวัด รองจากสาขาอุตสาหกรรม 

 



-๒๑- 
 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดสิงห์บุร ี
จังหวัด ต าแหน่งการพัฒนา

(Positioning) 
ของจังหวัด   

(เรียงล าดับ 1-3) 

เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

สิงห์บุรี 1. เมืองท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
 
 
 
2. เมืองเกษตรปลอดภัย 

- มีแหล่งท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์  ศาสนา  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิต   
อาท ิ แหล่งประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน,เตาเผาแม่น ้าน้อย,เมือง 
โบราณบ้านคูเมือง,ล้าแม่ลาและอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์,หนังใหญ่ 
วัดสว่างอารมณ์,วัดพระนอนจักรสีห์,วัดพิกุลทอง ฯลฯ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 
  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริหนองลาด, ศูนย์ศึกษาและ 
สืบสานปณิธานงานของพ่อ ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง,ดงยางนาอินวกูล,  
ชมพู่ทองสามสี เมืองสิงห์ 
- การเดินทางอยู่ใกล้กรุงเทพฯ  และเป็นเส้นทางผ่านขึ นสู่ภาคเหนือ 
-  พื นที่จังหวัดเป็นที่ราบลุ่มคุณภาพดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่ปลูกข้าว 
และการเกษตรแบบผสมผสาน 
- จังหวัดมีพื นที่ทั งหมด  541,049  ไร่  เป็นพื นที่ท้าการเกษตร   
414,232  ไร่  คิดเป็น  80.58 %  ของพื นที่ทั งหมด (ในจ้านวนนี  
ใช้ท้านา  375,663  ไร่  หรือ  90.65 %  ของพื นที่ท้าการเกษตร) 
-  มีแม่น ้าส้าคัญ  3  สาย  ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา  แม่น ้าลพบุรี   
และแม่น ้าน้อย  และมีระบบชลประทานครอบคลุมพื นที่จังหวัดมากกว่าร้อยละ   
83 ซึ่งเพียงพอต่อการท้าการเกษตร 
- มีพื นที่จัดรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร จ้านวน 107,210 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  
25.88 ของพื นที่การเกษตร         
- โรงสีข้าวของเอกชนขนาดเล็กจ้านวน 25 โรงขนาดกลางจ้านวน 9 โรง  
โรงงานสกัดน ้ามันร้าข้าว 2 โรง   
- มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาด้านการเกษตร  อาสาสมัครเกษตร 
หมู่บ้าน หมอดินอาสา,ประมงอาสา  ปศุสัตว์อาสา,ครูบัญชีอาสา,ปราชญ์ 
ด้านน ้าหมักชีวภาพ สมุนไพรไล่แมลง ฮอร์โมนจากธรรมชาติ น ้าส้มควันไม้, 
ปราชญ์ด้านปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์       
- มี  GPP  สาขาเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่ส้าคัญล้าดับที่  2   
ของจังหวัด รองจากสาขาอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

 
 



-๒๒- 

บทที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
         การจัดเตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ – ๑๐  โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนา
จะเป็นไปในทางที่ยั่งยืน และสร้างความสุขให้กับคนไทย จ าเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศอย่างรอบด้าน และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และก าหนดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ไว้ ดังนี้  “คนไทยภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล  การบริการ-
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูล และเอ้ืออาทร 
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พ่ึงตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดยมีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาส และข้อจ ากัดของการพัฒนาใน
แนวทางดังกล่าว หลักการส าคัญขอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้ 

(๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในทุกระดับ 

(๒)  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 

(๓)  พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม 
(๔)  ยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของสังคมไทย อยู่บน

กรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็น
ปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพ้ืนฐานที่สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีบทบาทในการพัฒนา 
ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบ และกฎหมาย 
ที่บังคับใช้อย่างเป็นธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

อย่างไรก็ตามในการจัดท าเป็นแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าว จะต้องมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในช่วงระยะ ๕ ปี  ร่าง
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนา  ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง"  
 

 พันธกิจการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
บนหลักการของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ  ดังนี้ 

 



-๒๓- 
 

(๑) สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม เพ่ือให้คนกินดี 
อยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 

(๒) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้ และความสร้างสรรค์ 
ของคนไทย  ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความม่ันคงด้านอาหาร และพลังงาน 
รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขา 
การผลิต และการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๓) สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและ ความเสี่ยงจากวิกฤต 
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีเหตุผล 
 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑.  พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
  ๒.  พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลง 

      ได้อย่างเป็นสุข 
  ๓.  ปรับโครงสร้าง และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างมี 

      คุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดม 
      สมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

  เป้าหมายหลัก 
  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ซึ่งจะมีการก าหนดเป้าหมายชิงตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม  
ในขั้นตอนต่อไปของการจัดท าร่างรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ 
  ๑.  สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
  ๒.  ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 
  ๓.  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวม และในแต่ละภาคการผลิต 
  ๔.  เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาคบริการ 
  ๕.  เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  ๖.  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  ๗.  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอกที่คาดการณ์ได้ยาก และมีแนวโน้มรุนแรง ทั้งการเมืองในประเทศ 
และวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑  จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง 
รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ที่ล าดับความส าคัญสูง  
ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาการศึกษาท่ีเชื่อมโยงไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพ่ิมรายได้สูงขึ้น และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง ขณะที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์   ได้แก่  



-๒๔- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยง 

     และสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
 ๒.  สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 

     ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
  ๓.  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และสร้างการมี 

     สว่นร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
  ๔.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส 

     ของพ้ืนที่ 
  ๒.  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  ๓.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๔.  ส่งเสริมค่านิยมที่ดี และวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     และสังคมของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
  ๓.  สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  ๔.  สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือน และชุมชน 
  ๕.  สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
  ๖.  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหาร และพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ๒.  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 ๓.  พัฒนาภาคบริการ 
 ๔.  พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ๕.  พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
 ๖.  พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ๗.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘.  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ 
                  อย่างเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 



-๒๕- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
๑.  ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้า 
     ของไทยในภูมิภาคต่างๆ 

  ๒.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
  ๓.  พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค 
  ๔.  ป้องกันภัยจากการก่อการร้าย และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค 
  ๕.  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ 

     ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่าง 
     ต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๓.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการ  เพ่ือน าไปสู่สังคมที่เป็น 

     มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.  การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๕.  การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคม 
                          มีความยืดหยุ่น และมีภูมิคุ้มกัน 
  ๖.  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม 
 

 

สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด  พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐ 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม  รวมทั้งการส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  จังหวัดสิงห์บุรีได้ก าหนดศักยภาพการพัฒนา
จังหวัด  ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์  และประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด 
 ๑.  เป็นแหล่งพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม  ระบบชลประทานทั่วถึง  
 ๒.  มีทุนทางสังคมด้านพุทธศาสนา  จ านวนมาก  มีวัด  พระ  ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนา  
 ๓.  สินค้า  OTOP  ของจังหวัดได้รับการส่งออก  เช่น  จักสานจิ๋ว   กุนเชียงปลา  หมูทุบ  ปลาทุบสมุนไพร 
 ๔.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร     

๕.  เป็นแหล่งผลิตอาหารปลา  และร้านอาหารปลา ที่มีคุณภาพ   
 

การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด 
 จากศักยภาพ  และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัด   จึงได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด   
ที่สอดคล้องไปในทิศทาง  และแนวทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัด  ดังนี้  
 1. เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

2. เมืองเกษตรปลอดภัย 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี  (Vision) 
 “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ  ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
 



-๒๖- 
 
 

พันธกิจ ( Mission )  :   
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพ่ิมมูลค่าการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์   
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบ

โครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ตลาดผู้บริโภค 
๒. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ชุมชนมีส่วนรว่มต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร 
เป้าประสงค์ : ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ตลาดผู้บริโภค 
กลยุทธ์  ๑.๑  ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

๑.๒  พัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
๑.๓  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากเกษตรปลอดภัย 
๑.๔  เสริมสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและบริหารจัดการสินค้า  (Logistic) 

ตัวช้ีวัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว   
 

เป้าประสงค์ : เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  และบริการการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์  ๒.๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการและปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
๒.๒  สร้าง  ฟ้ืนฟู  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวสู่การแข่งขัน 
       ในระดับประเทศและต่างประเทศ 
๒.๓  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

  ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 

  ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๑.๑  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเกษตรกรที่ผลิตเกษตรปลอดภัย ๕ ๕ ๕ ๕ 

๑.๒  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตรปลอดภัย ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑.๓  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ๓ ๓ ๓ ๓ 

      



-๒๗- 
 

๒.๔  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว   
       จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
 

เป้าประสงค์ : ชาวสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 

กลยุทธ์   ๓.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๓.๒ พัฒนาระบบบริการทางการศึกษา 
๓.๓ พัฒนาระบบการรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
๓.๕ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 

  ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๒.๑  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว (ค านวณจากค่าเฉลี่ย ๓ ปี 
       ย้อนหลัง) 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๒.๒  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยว  
       (ค านวณจากค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง) 

๕ ๕ ๕ ๕ 

          

  ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 

  ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๓.๑  จ านวนตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐานที่มีผลการประเมินความส าเร็จ 
       ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๕ 

๒๘ ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

๓.๒  อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓.๓  อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓.๔  ร้อยละของจ านวนคดีอาญาที่ลดลง 

๙๒ 
๔๒ 
๕ 

๙๔ 
๔๖ 
๔ 

๙๖ 
๔๘ 
๓ 

๙๘ 
๕๐ 
๒ 

๓.๕  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง ๐ ๐ ๐ ๐ 

      



-๒๘- 
 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์ุรี 
 นายสรกฤช  เทียนถาวร    วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๙ นโยบาย สู่ ๑ เป้าหมาย   
 ๓ ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนายึดแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
 ๙ นโยบาย  ประกอบด้วย 

๑. นโยบายด้านการเกษตร  ส่งเริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การพัฒนาแกนน าด้านการเกษตร  
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร  เช่น  แหล่งน้ า  ระบบ
ชลประทานขนาดเล็ก  การขุดลอกคลองคู คลองส่งน้ า ร่วมกับ อบต. และเทศบาล 
  ๒. นโยบายเศรษฐกิจ ถึงแม้จังหวัดสิงห์บุรีจะมีพ้ืนที่และครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร แต่มูลค่าของการผลิตสินค้า และบริการส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรม จึงต้องพัฒนาควบคู่กันไป
ระหว่างอุตสาหกรรม ภาคบริการและเศรษฐกิจการเกษตรให้เกื้อหนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
  ๓. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์  และวิถีชีวิตชุมชนการเกษตรที่ผ่านมาได้มีการเนินการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  เช่น  การปรับภูมิทัศน์วัดพระนอนจักรสีห์  วัดพิกุลทอง  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว  ส่วนในอนาคตต้องมีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ  เช่น การจับมือ  
กับ อบจ. ในจังหวัดอ่ืนๆ แลกเปลี่ยนกิจกรรมโครงการเพ่ือให้มีการท่องเที่ยวท าบุญในลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบ 
บ้านพี่เมืองน้อง รวมทั้งการเน้นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  ๔. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
ที่เกินศักยภาพของ อบต. เทศบาล จะด าเนินการได้ หรือ เป็นโครงการในพ้ืนที่ซ้ าซ้อน หรือ ต่อเนื่องกันระหว่าง  
๒ อปท.ขึ้นไป เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับภารกิจของ อบต. เทศบาล ที่ท าอยู่  ที่มาของโครงการต้องโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม  
มีการจัดล าดับความส าคัญ เน้นโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุนต่อภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษาสายทางที่ อบจ. ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบทให้ได้มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย 
  ๕. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรธรรมชาติอาจมองเป็นเรื่องไกล
ตัว แต่ไม่ควรมองข้าม เพราะทรัพยากร  คือ  สิ่งที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จังหวัดของเราอาจไม่ชัดเจนในเรื่องทาง
กายภาพเพราะไม่มีภูเขา หรือ พื้นที่ป่า แต่เรามีทรัพยากรธรรมชาติในแบบพ้ืนที่ลุ่มภาคกลาง มีแม่น้ าสามสาย มีห้วย
หนองคลองบึงธรรมชาติที่ต้องเข้าไปดูแลและบ ารุงรักษา การปลูกป่าชุมชน  เป็นต้น  ส าหรับในเขตชุมชนการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการ ท าอย่างไรให้บ้านเมืองสวย สะอาดตา น่าท่องเที่ยว จึงต้องปรับปรุง  เช่น เกาะ
กลางถนน การปลูกไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะอื่นๆ ในความรับผิดชอบ หรือ 
ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา รวมทั้งแหล่งน้ าส าคัญๆ ของจังหวัด 
 
 
 
 
 



-๒๙- 
 

๖. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
การศึกษา   จะร่วมกับ ๓ หน่วยงานหลัก คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สิงห์บุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสิงห์บุรี (กศน.เดิม)  พัฒนาการเรียนการสอนโดยการส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การพัฒนาอาคาร สถานที่ การจัดแหล่งเรียนรู้ การฝึกอบรมวิชาชีพ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้สาขาต่างๆ ตามความจ าเป็น โดยไปเติมในส่วนที่ขาดแคลนเพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   การศาสนา   ด้านการศาสนาต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 
พระสังฆาธิการ และพระครู เพ่ือเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระศาสนา การร่วมกับพระสงฆ์จัดกิจกรรมโครงการตามที่มี
การขอรับการสนับสนุน  เช่น  การอบรมพระนวกะ  การถวายความรู้พระภิกษุ  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย การสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น       สนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  เช่น หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์  งานวันหม่อมคึกฤทธิ์  ปราโมทย์  ประเพณีก าฟ้า 
พิธีปารุปะนัง  งานประเพณีสงกรานต์  งานเทศกาลกินปลาของจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือสืบทอดมิให้สูญหาย 

๗. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน    
   ด้านการสาธารณสุข  ร่วมสนับสนุนระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแก่ส านักงานสาธารณสุข 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  ร่วมบูรณาการแผนงานโครงการในการด าเนินการเน้นระบบบริการขั้นปฐมภูมิ และ
สนับสนุนเครือข่าย อสม. ให้มีศักยภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   ด้านคุณภาพชีวิต   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยบูรณาการแผนงานโครงการกับส่วนราชการ และ อปท.ในเขตพ้ืนที่ และภาคประชาชน 
ทั้งด้านการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ และการรวมกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น การพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับต าบล หมู่บ้าน การให้ความช่วยเหลือด้านการสังคม
สงเคราะห์  เป็นต้น 
   ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  เร่งรัดการด าเนินการของศูนย์ประสานงานต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยป้องกันกลุ่มเสี่ยง บ าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด และการ
สนับสนุนมาตรการในด้านการปราบปราม 
   ด้านส่งเสริมกีฬา   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสนามกีฬา  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็น
สนามกีฬาได้มาตรฐาน และเป็นสถานที่ออกก าลังกายของพ่ีน้องชาวสิงห์บุรี  รวมทั้งเพ่ือรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับ
จังหวัด และระดับเขต  ซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนและได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้า แสงสว่างในสนาม สระว่ายน้ า โรงยิม และการพัฒนาปรับปรุง
ส่วนอื่นๆ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ทุกระดับของจังหวัด 

๘. นโยบายด้านการเมือง   จังหวัดสิงห์บุรีมี ๘ เทศบาล กับอีก ๓๓ อบต.  การเมืองการปกครอง 
ท้องถิ่นอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบ โดยมีราชการส่วนภูมิภาคคอบก ากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ที่ผ่านมามีการประสานงาน
ช่วยเหลือสนับสนุนกันด้วยดี ดังนั้น แนวนโยบายด้านการเมือง จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การร่วมมือกันระหว่างองค์กร
ท้องถิ่นด้วยกันแบบบูรณาการ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมกันโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 



-๓๐- 
 

๙. นโยบายด้านการบริหารจัดการ   ยึดหลักธรรมาภิบาล  กล่าวคือ ใช้นิติธรรม มีคุณธรรม   
มีความโปร่งใสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบ และบริหารให้เกิดความคุ้มค่า และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับ
ใช้กับองค์กร และสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน “หัวใจของงาน คือ ประชาชน” 
 

 ๑ เป้าหมาย  คือ  “สิงห์บุรีคนดี เมืองน่าอยู่”  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด
สิงห์บุรีที่ก าหนดไว้ว่า  “แหล่งผลิตสินค้า เกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  
 

๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
๑. ปัญหาความต้องการของประชาชน  และแนวทางแก้ไขปัญหา 

  จากข้อมูลของจังหวัดได้มีการส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสรุปรวบรวมปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ทั้งจากผลการส ารวจข้อมูลของอ าเภอ และข้อมูลของแผนชุมชนที่ได้มีการทบทวน
เป็นประจ าทุกปี สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

ปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจ 

๑. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  ต้นทุนในการผลิตสูง  การระบาดของศัตรูพืช  และการใช้ 
     สารเคมีมาก  
๒.  ขาดการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  และน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้งมีไม่เพียงพอ 
๓.  ขาดตลาดรองรับผลผลิต  โดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๔.  แหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนา  การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ยังไม่ต่อเนื่อง 
๕. เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  และการล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรช ารุด 
   เป็นหลุมเป็นบ่อ 
๖. ตลาดขาดการจัดการระเบียบการค้าท่ีดี 
๗. ขาดโอกาสในการหาแหล่งทุนหมุนเวียน 
๘. ขาดแรงงานในพ้ืนที่ 
๙. การว่างงานของคนในชุมชน  และแรงงานเลือกงาน 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
๑.  ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และลดต้นทุนในการผลิต 
๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพดิน 
๓.  เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย 
๔.  พัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
๕.  เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย  และขยายตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๖.  ขุดลอกแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ตื้นเขิน  และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
๗.  ฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๘.  เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๙.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  และประชาสัมพันธ์ 
     ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและให้ภาคเอกชนเข้ามา 
     มีส่วนรว่มในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
๑๐.  สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 



-๓๑- 
 

๑๑.  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการแก้ไขปัญหา 
๑๒.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

 

ปัญหา 
ด้านสังคม 

๑.  ขาดแคลนน้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค  และบางแห่งน้ าประปาไม่สะอาด 
๒.  ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
๓.  ผู้สูงอายุในชุมชนมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
๔.  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดแคลนอาคารสถานที่เรียนและอุปกรณ์ในการพัฒนาการของเด็ก 
    ก่อนวัยเรียน 
๕.  โรคระบาด (โรคไข้เลือดออก  โรคฉี่หนู  เป็นต้น)   
๖.  คนในชุมชนขาดความสามัคคี  และการมีส่วนร่วม 
๗.  การรวมกลุ่มของประชาชนมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  และขาดการพ่ึงพาตนเอง 
๘.  ประชาชนขาดจิตส านึกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
๙.  ระบบอุปถัมภ์มีในทุกระดับ 
๑๐.  การศึกษาในจังหวัดยังมีคุณภาพไม่ดีพอ  ท าให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดอ่ืน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
๑.  ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่สะอาดและได้มาตรฐาน 
๒.  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๓.  ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสม 
    กับพัฒนาการของเด็ก 
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
๕.  จัดสวสัดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
๖.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
๗.  จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
     ในการด าเนินกิจกรรมชุมชน 
๘.  สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน  และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
๙.  รณรงค์  ป้องกันก าจัดพาหะน าโรคและการเฝ้าระวังโรค 
๑๐. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง  การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  รู้จัก

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของส่วนรวม 
 

ปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.  ปัญหาอุทกภัย  และการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ า 
๒.  การทิ้งขยะริมถนน  ที่สาธารณะ  และในแหล่งน้ า 
๓.  สภาพดินเสื่อมโทรมจากการท านาตลอดทั้งปี 
๔.  การปล่อยสารเคมีลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ  และวัชพืชตามแหล่งน้ า 
๕.  ทรัพยากรสัตว์น้ าลดจ านวนลง 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 
๑.  ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม/พนังกั้นน้ า และเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
๒.  พัฒนาแหล่งน้ าแก้มลิง 
๓.  ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชน 
๔.  ส่งเสริมการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ 
๕.  ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งในแหล่งน้ าธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนและเป็นแหล่ง 
     อาหารของคนในชุมชน 
๖.  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
ด้านความม่ันคงและความสงบ 

๑.  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๒.  ปัญหาอาชญากรรม  และการลักขโมยในชุมชน 
๓.  ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑.  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.  พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้แก่  ติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณไฟจราจร   
     และเครื่องหมายจราจร 

 

ปัญหา 
ด้านการบริหารจัดการ 

๑.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒.  ระเบยีบ  ขั้นตอนของทางราชการมากขั้นตอน  เกิดความล่าช้า 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
๑.  สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๒. ปรับปรุงระเบียบ แนวทางวิธีด าเนินงานให้เหมาะสม และขั้นตอนในการบริการประชาชน 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  “สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่”  
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี 

ที่ก าหนดไว้ว่า “เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
 

พันธกิจ 
 ๑. เสริมสร้างสังคมชุมชนสงบสุข เพ่ือให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและน่าอยู่ 

๒. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัยและความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ของสินค้าและเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด 
 ๓.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยว 
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๔.  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง การท่องเที่ยว และกระจายสินค้าระหว่าง
แหล่งผลิต และตลาด  
 ๕.  พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาเพื่อการพัฒนา 
 -  เพ่ือให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

-  เป็นแหล่งการผลิตเกษตรปลอดภัยของประเทศ 
 -   รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
 -   สร้างงานสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 -   เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

๒. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่  

ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก   และก าหนดเป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และภัยคุกคาม  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
        ๑. พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร โดยเป็นพื้นที่ท านาร้อยละ ๘๑ ของพ้ืนที่ท าการเกษตร 
        ๒. มีแม่น้ าส าคัญ ๓ สาย แหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการท าการเกษตร และมี 
    ระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดมากกว่าร้อยละ ๘๓ 
        ๓. คุณภาพดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว และท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
        ๔.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนด้านการเกษตร  (พ้ืนที่จัดรูป  โรงสีข้าว  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 
             ผลิตภัณฑ์จากข้าว) 
        ๕. เกษตรกรมีความสามารถในการปรับตัวด้านการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
        ๖. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
        ๗. มีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านเกษตร  ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ 
        ๘. มีแหล่งประมงชุมชน มีผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
        ๙. ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ขาดการบริหารจัดการดินที่มีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมี  เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นผลให้ศัตรูพืชแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง 

๒.  เกษตรกรขาดอ านาจต่อรองในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ และการท าการตลาด 
๓.  แรงงานภาคเกษตรขาดแคลนและค่าจ้างแรงงานเพ่ิมมีผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
๔.  กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของภาครัฐยังไม่สามารถให้บริการเกษตรกรได้รวดเร็วทันต่อ 
    ความต้องการ เช่น การช่วยเหลือภัยธรรมชาติ การวิเคราะห์ดิน การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง และ 
    การรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
๕. ขาดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
๖. ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
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๗. ความมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้ได้รับประโยชน์ 
   จากแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย 
๘. สินค้า OTOP ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจ 
๙. ไม่มีระบบบริหารจัดการขยะท่ีถูกสุขลักษณะ  และมีประสิทธิภาพ 
๑๐. เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน และขาดความปลอดภัย  เช่น  

   ถนนในชนบท จุดสี่แยกไฟแดง 
        ๑๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดวินัยจราจร เช่น กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และขาดวินัย 

    ทางการเงิน เช่น  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
        ๑๒. ในเขตชุมชนเมือง ยังขาดการจัดระเบียบการค้า 

                  ๑๓. ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน และถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง 
๑๔. บริการสาธารณะยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพ้ืนที่ 
๑๕. ขาดการส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา จึงท าให้ขาดแคลนปลาต้องไปซื้อจากแหล่งอ่ืน 

 
โอกาส (Opportunities) 

๑. รัฐบาลด าเนินนโยบายให้ประเทศเป็นแหล่งผลิตอาหาร (ครัวของโลก) 
๒. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต ๓ 
๔. รัฐบาลให้ความส าคัญในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๕. นโยบายสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 
๖. การยกมาตรฐานการรักษาพยาบาล  และการตรวจสอบใบอนุญาตของทางการแพทย์ 
๗. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๘. แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ 
๙. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้มีตลาดการค้าใหญ่ขึ้น 
๑๐. การเข้าสู่ AEC  ท าให้มีตลาดการค้าขนาดใหญ่ขึ้น 

 
ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร และต้นทุนการผลิตสูง 
๒.  ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย,การแพร่ระบาดของศัตรูพืช, โรคระบาดของสัตว์ปีก) 
๓.  ปัญหาการเมืองท าให้นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงขาดการต่อเนื่อง 
๔.  กฎหมาย/ระเบียบ  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
๕.  การกีดกันทางการค้า WTO,EU,AFTA,FTA 
๖.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้น 
๗.  การเข้าสู่ AEC ท าให้เกิดการแข่งขันทางการค้าสูง 

 



 
 

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวัดสงิห์บุรี 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

               
     ยทุธศาสตร์                    ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม                    พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว                       พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
       จังหวดั                             ที่ต่อเนื่องจากการเกษตรแบบครบวงจร 

     
 
 
                                ส่งเสริมการ     พัฒนาโครง     ส่งเสริมการ       เสริมสร้างช่อง         พัฒนาระบบ      สร้างฟื้นฟูและ    พัฒนาศักย-    ส่งเสริมการ          เสริมสร้าง     พัฒนา        พัฒนา       เพิ่มประสิทธภิาพ       พฒันาระบบ 
                                ผลิตทางการ    สร้างขั้นพื้น     แปรรูปสินค้า      ทางการจ าหน่าย      บริหารจัดการ    พัฒนาแหล่ง      ภาพบุคลากร   ประชาสัมพันธ์       ความ         ระบบ         ระบบ        การบริหารจัดการ       โครงสร้าง 
                                เกษตรปลอด-    ฐานภาค       เกษตรปลอด-      สินค้าเกษตร          และปัจจยั        ท่องเที่ยวและ      ที่เกี่ยวข้อง     และการตลาด       เข้มแข็ง       บริการ      การรักษา          ทรัพยากร            พื้นฐานและ  
                                ภยั และได้      เกษตรและ     ภัยและอุตสาห-    ปลอดภัยและ        พื้นฐานด้าน       ผลิตภัณฑ์ทาง        กับการ       เชิงรุก สร้าง          และการ         ทาง      ความมั่นคง        สิ่งแวดล้อม              บริการ  
                                มาตรฐาน        บริหารจัด      กรรมที่ต่อเนื่อง    บริหารจัดการ       การท่องเท่ียว     การท่องเท่ียว        ท่องเที่ยว      เครือข่ายความ      มีส่วนรว่ม       การ        ในชีวิต               และ                 สาธารณะ 
                                                   การน้ าอยา่ง     จากเกษตร            สินค้า             ให้เกิดความ       สูก่ารแข่งขัน                          ร่วมมือด้าน            ของ           ศึกษา        และ              พลังงาน         
                                                   เป็นระบบ        ปลอดภัย            (Logistic)            ยั่งยืน              ในระดับ                             การท่องเท่ียว         ชุมชน                       ทรัพย์สิน 
                                                                                                                                         ประเทศและ                            จากทกุ                                             
                                                                                                                                          ต่างประเทศ                          ภาคส่วน                                            
                                                                                                                                                                                  ทั้งในและ                                           
                                                                                                                                                                                  ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์                พัฒนาส่งเสริมการเกษตร              พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                 พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต         พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ         พัฒนาระบบบริหาร 
 การพัฒนา              และผลผลติทางการเกษตร        ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ                                                         และสิ่งแวดล้อม                  และการจัดการ 
 ของ อปท.   
  ในเขต  
 จ.สิงห์บุร ี



 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์                พัฒนาส่งเสริมการเกษตร              พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                 พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต         พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ         พัฒนาระบบบริหาร 
 การพัฒนา              และผลผลติทางการเกษตร        ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ                                                         และสิ่งแวดล้อม                  และการจัดการ 
 ของ อปท.   
  ในเขต  
 จ.สิงห์บุร ี

 
                                                                                                                                                                                      
 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 
อบจ.สิงห์บุร ี  
   
                                    พัฒนาใหป้ระชาชนใน                เป็นแหล่งการผลิต             รักษามรดกทาง           เพิ่ม           สร้างงาน          เพิ่ม             พัฒนาให้ประชาชน       
  เปา้หมาย                ท้องถิ่นอยู่อยา่งสงบสุข            สินค้าเกษตรปลอดภัย        ทางประวัติศาสตร์     รายได ้        สร้างอาชีพ       รายได ้          ในท้องถิ่นอยูอ่ย่าง                    พัฒนาทอ้งถิ่น                  พัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์                        มีคุณภาพชีวิตที่ด ี                       ของประเทศ              ศาสนา วัฒนธรรม     จากการ           และเพิ่ม        จากการ          สงบสุขมีคุณภาพ                    ให้เป็นเมืองน่าอยู ่            ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                                                               และธรรมชาติ                รายได้ให้กับ          ท่องเที่ยว                         ท่องเที่ยว             ชีวิตที่ด ี
                                                                                                                     ประชาชน 
                                                                                        ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 
อบจ.สิงห์บุร ี  
   
                                    พัฒนาใหป้ระชาชนใน                เป็นแหล่งการผลิต             รักษามรดกทาง           เพิ่ม           สร้างงาน          เพิ่ม             พัฒนาให้ประชาชน       
  เปา้หมาย                ท้องถิ่นอยู่อยา่งสงบสุข            สินค้าเกษตรปลอดภัย        ทางประวัติศาสตร์     รายได ้        สร้างอาชีพ       รายได ้          ในท้องถิ่นอยูอ่ย่าง                    พัฒนาทอ้งถิ่น                  พัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์                        มีคุณภาพชีวิตที่ด ี                       ของประเทศ              ศาสนา วัฒนธรรม     จากการ           และเพิ่ม        จากการ          สงบสุขมีคุณภาพ                    ให้เป็นเมืองน่าอยู ่            ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                                                               และธรรมชาติ                รายได้ให้กับ          ท่องเที่ยว                         ท่องเที่ยว             ชีวิตที่ด ี
                                                                                                                     ประชาชน 
                                                                                        ในท้องถิ่น 
 
 
 
                                                                                     ส่งเสริมสนับสนุน                                                                        ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา             ส่งเสริมและบูรณาการ                     ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา               ส่งเสริมสนับสนุนการ             ด้านสังคมสงเคราะห์          ส่งเสริมการป้องกันและ              สาธารณสุข และนันทนาการ            การด าเนินงานด้านความ           และการสร้างเครือข่ายของประชาชน 

            จัดการศึกษาทุกระดับ           แกผู่้สูงอายุ คนชรา           แก้ไขปัญหายาเสพติด            แก่ประชาชน                             มั่นคง ความปลอดภัยใน            รวมทั้งการปลูกฝังจิตส านึกในการ 
                                           และผู้ด้อยโอกาส                                                                                              ชีวิตและทรัพย์สิน                     พัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
 
  ผลผลิต/โครงการ                                             รายละเอยีดโครงการตามบทที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 
อบจ.สิงห์บุร ี  
   
                                    พัฒนาใหป้ระชาชนใน                เป็นแหล่งการผลิต             รักษามรดกทาง           เพิ่ม           สร้างงาน          เพิ่ม             พัฒนาให้ประชาชน       
  เปา้หมาย                ท้องถิ่นอยู่อยา่งสงบสุข            สินค้าเกษตรปลอดภัย        ทางประวัติศาสตร์     รายได ้        สร้างอาชีพ       รายได ้          ในท้องถิ่นอยูอ่ย่าง                    พัฒนาทอ้งถิ่น                  พัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์                        มีคุณภาพชีวิตที่ด ี                       ของประเทศ              ศาสนา วัฒนธรรม     จากการ           และเพิ่ม        จากการ          สงบสุขมีคุณภาพ                    ให้เป็นเมืองน่าอยู ่            ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                                                               และธรรมชาติ                รายได้ให้กับ          ท่องเที่ยว                         ท่องเที่ยว             ชีวิตที่ด ี
                                                                                                                     ประชาชน 
                                                                                        ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา                   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต         สง่เสริมการท าการเกษตร           ปรับปรุงประสิทธิภาพการ        ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          พัฒนาส่งเสริมช่องทาง 

         และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร          ให้มีมาตรฐาน และปลอดภัย       ผลิตทางการเกษตร และ          กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน              ด้านการเกษตรและระบบ        การจ าหน่ายสินค้าทาง 
                                            และอาหารปลอดภยั                                                                องค์ความรู้แก่เกษตรกร          ผู้น าท้องถิ่นในด้านการเกษตร         การบริหารจัดการน้ า                 การเกษตรปลอดภัย 
                                             
 
 
 
 
  ผลผลิต/โครงการ                                             รายละเอยีดโครงการตามบทที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 
อบจ.สิงห์บุร ี  
   
                                    พัฒนาใหป้ระชาชนใน                เป็นแหล่งการผลิต             รักษามรดกทาง           เพิ่ม           สร้างงาน          เพิ่ม             พัฒนาให้ประชาชน       
  เปา้หมาย                ท้องถิ่นอยู่อยา่งสงบสุข            สินค้าเกษตรปลอดภัย        ทางประวัติศาสตร์     รายได ้        สร้างอาชีพ       รายได ้          ในท้องถิ่นอยูอ่ย่าง                    พัฒนาทอ้งถิ่น                  พัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์                        มีคุณภาพชีวิตที่ด ี                       ของประเทศ              ศาสนา วัฒนธรรม     จากการ           และเพิ่ม        จากการ          สงบสุขมีคุณภาพ                    ให้เป็นเมืองน่าอยู ่            ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                                                               และธรรมชาติ                รายได้ให้กับ          ท่องเที่ยว                         ท่องเที่ยว             ชีวิตที่ด ี
                                                                                                                     ประชาชน 
                                                                                        ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
                                               พัฒนาและปรับปรุง           ส่งเสริมกิจกรรมการ              พัฒนาเส้นทาง           สร้างจิตส านึก และการมีส่วนรว่ม            ส่งเสริมการสร้างงาน            พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา                        สถานที่ท่องเท่ียว             ท่องเที่ยวและการประชา-        การท่องเท่ียว            ของชุมชนในการพัฒนาและ                   สร้างอาชีพ และรายได ้         กิจกรรมประเพณ ีและข้อมูลทางประวัติ-                 
                                                                                 สัมพันธก์ารท่องเท่ียว                                         ส่งเสริมการท่องเท่ียว                            จากการท่องเท่ียว                ศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด 
 
 
 
 
 
  ผลผลิต/โครงการ                                             รายละเอยีดโครงการตามบทที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 
อบจ.สิงห์บุร ี  
   
                                    พัฒนาใหป้ระชาชนใน                เป็นแหล่งการผลิต             รักษามรดกทาง           เพิ่ม           สร้างงาน          เพิ่ม             พัฒนาให้ประชาชน       
  เปา้หมาย                ท้องถิ่นอยู่อยา่งสงบสุข            สินค้าเกษตรปลอดภัย        ทางประวัติศาสตร์     รายได ้        สร้างอาชีพ       รายได ้          ในท้องถิ่นอยูอ่ย่าง                    พัฒนาทอ้งถิ่น                  พัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์                        มีคุณภาพชีวิตที่ด ี                       ของประเทศ              ศาสนา วัฒนธรรม     จากการ           และเพิ่ม        จากการ          สงบสุขมีคุณภาพ                    ให้เป็นเมืองน่าอยู ่            ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                                                               และธรรมชาติ                รายได้ให้กับ          ท่องเที่ยว                         ท่องเที่ยว             ชีวิตที่ด ี
                                                                                                                     ประชาชน 
                                                                                        ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    แก้ไขปญัหาความยากจนโดยใชแ้นวพระราชด าริ               พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ           ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชพี          จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้า            ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม/่ 
แนวทางการพัฒนา                             “เศรษฐกจิพอพยีง”และ “เศรษฐกจิชมุชนพึ่งตนเอง          ตามศักยภาพของชุมชน           ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น               จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ          เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปญัญาท้องถิ่น 
                                                                                                                        และท้องถิ่น                         ในด้านอาชีพ                           จังหวัด และชุมชน                              เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 
  

 
 
 
 
 
  ผลผลิต/โครงการ                                             รายละเอยีดโครงการตามบทที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 
อบจ.สิงห์บุร ี  
   
                                    พัฒนาใหป้ระชาชนใน                เป็นแหล่งการผลิต             รักษามรดกทาง           เพิ่ม           สร้างงาน          เพิ่ม             พัฒนาให้ประชาชน       
  เปา้หมาย                ท้องถิ่นอยู่อยา่งสงบสุข            สินค้าเกษตรปลอดภัย        ทางประวัติศาสตร์     รายได ้        สร้างอาชีพ       รายได ้          ในท้องถิ่นอยูอ่ย่าง                    พัฒนาทอ้งถิ่น                  พัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์                        มีคุณภาพชีวิตที่ด ี                       ของประเทศ              ศาสนา วัฒนธรรม     จากการ           และเพิ่ม        จากการ          สงบสุขมีคุณภาพ                    ให้เป็นเมืองน่าอยู ่            ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                                                               และธรรมชาติ                รายได้ให้กับ          ท่องเที่ยว                         ท่องเที่ยว             ชีวิตที่ด ี
                                                                                                                     ประชาชน 
                                                                                        ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
                                                  จัดให้มแีละพัฒนาโครงข่าย            ก่อสร้าง ปรับปรุง                                                                 
แนวทางการพัฒนา                             เส้นทางคมนาคมสายหลัก             บ ารุงรักษาถนน                                                            จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค            บ ารุงรักษาและพัฒนา    
                                                    อย่างเป็นระบบ และทัว่ถึง             สะพาน ทางเท้า               จัดให้มีซ่อมบ ารุงรักษาระบบ            ให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบ           แหล่งน้ าเพื่อการ                    การปอ้งกันและ 
                                                    พร้อมปรับปรุงบ ารุงรักษา              และท่อระบายน้ า              ไฟฟ้าและประปาสาธารณะ              และทัว่ถงึ                               อุปโภคบริโภคและ                 บรรเทาสาธารณภัย 
                                                    ถนนตามภารกิจถ่ายโอน               ให้มีมาตรฐาน                                                                                                            การเกษตร          
                                                    ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์        
 
 
 

 
 
  ผลผลิต/โครงการ                                             รายละเอยีดโครงการตามบทที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 
อบจ.สิงห์บุร ี  
   
                                    พัฒนาใหป้ระชาชนใน                เป็นแหล่งการผลิต             รักษามรดกทาง           เพิ่ม           สร้างงาน          เพิ่ม             พัฒนาให้ประชาชน       
  เปา้หมาย                ท้องถิ่นอยู่อยา่งสงบสุข            สินค้าเกษตรปลอดภัย        ทางประวัติศาสตร์     รายได ้        สร้างอาชีพ       รายได ้          ในท้องถิ่นอยูอ่ย่าง                    พัฒนาทอ้งถิ่น                  พัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์                        มีคุณภาพชีวิตที่ด ี                       ของประเทศ              ศาสนา วัฒนธรรม     จากการ           และเพิ่ม        จากการ          สงบสุขมีคุณภาพ                    ให้เป็นเมืองน่าอยู ่            ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                                                               และธรรมชาติ                รายได้ให้กับ          ท่องเที่ยว                         ท่องเที่ยว             ชีวิตที่ด ี
                                                                                                                     ประชาชน 
                                                                                        ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
                                           สง่เสริมและสนับสนุนการ           บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม      ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง      จัดท าแนวเขื่อนปอ้งกัน       การบริหารจัดการ       ปลกูจิตส านกึให้เกิดความตระหนัก           ฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
 แนวทางการพัฒนา                    จดัท าผังเมืองรวมและผังชุมชน      ล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ        สวนสาธารณะ สนาม        น้ าทว่มในพื้นที่เส่ียงภยั       ขยะและสิ่งปฏิกูล        และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      และการพังทลาย 
                                             จงัหวัดสิงห์บุรีตามภารกจิที ่                                              เด็กเล่นและสวน                                                                             และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและส่งเสริม       ของดิน 
                                             มกีารถ่ายโอนหรือรับผิดชอบ                                              สุขภาพ                                                                                       การมีส่วนรว่มในการจัดทรัพยากร 
                                                                                                                                                                                                                             ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
  ผลผลิต/โครงการ                                             รายละเอยีดโครงการตามบทที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
 
 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์                พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนา                                               และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 
อบจ.สิงห์บุร ี  
   
                                    พัฒนาใหป้ระชาชนใน                เป็นแหล่งการผลิต             รักษามรดกทาง           เพิ่ม           สร้างงาน          เพิ่ม             พัฒนาให้ประชาชน       
  เปา้หมาย                ท้องถิ่นอยู่อยา่งสงบสุข            สินค้าเกษตรปลอดภัย        ทางประวัติศาสตร์     รายได ้        สร้างอาชีพ       รายได ้          ในท้องถิ่นอยูอ่ย่าง                    พัฒนาทอ้งถิ่น                  พัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์                        มีคุณภาพชีวิตที่ด ี                       ของประเทศ              ศาสนา วัฒนธรรม     จากการ           และเพิ่ม        จากการ          สงบสุขมีคุณภาพ                    ให้เป็นเมืองน่าอยู ่            ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                                                               และธรรมชาติ                รายได้ให้กับ          ท่องเที่ยว                         ท่องเที่ยว             ชีวิตที่ด ี
                                                                                                                     ประชาชน 
                                                                                        ในท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
แนวทางการพัฒนา              พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลกั           พัฒนาระบบการให้บริการ            พฒันาประสิทธิภาพ                พัฒนาเครือข่ายในการประสานความรว่มมือ                          การพัฒนาปรับปรุง 
                                       การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี               ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ           การท างานของบุคลากร           ระหวา่งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             อาคารสถานที ่เครื่องมือ 
                                                                                                                                                                               องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น                  เครื่องใชใ้ห้ทันสมัย 
 
 

 
 
 
 
  ผลผลิต/โครงการ                                             รายละเอยีดโครงการตามบทที่ ๔ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 

  วิสัยทัศน์                                                                                    สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่ 
 
 
 
                        เสริมสร้างสังคมชุมชนสงบสุข      ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผลิตเกษตรปลอดภัย     อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเท่ียว      พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ      
พันธกิจ                    เพือ่ให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพ      และความสามารถในการแข่งขัน เพือ่เพิ่มมูลค่า        เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม        ในการขนส่ง การท่องเท่ียว และการกระจาย        พัฒนาท้องถิน่ให้น่าอยู ่
                                 ชวีิตที่ดีและน่าอยู ่                  ของสินค้าและเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด          ขีดความสามารถดา้นการท่องเท่ียว                          สินค้าระหว่างแหล่งผลิต และตลาด 
                                                                            

 
                                                                                                                                                                                              
เป้าประสงค์                  เพื่อใหค้นในท้องถิ่นอยู่อยา่ง             เป็นแหล่งการผลิตเกษตร            รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา              สร้างงานสร้างอาชีพ และ                              เป็นเมืองน่าอยู่ 
                                       สงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ด ี           ปลอดภัยของประเทศ             วัฒนธรรม และธรรมชาต ิ                     เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 
ยุทธศาสตร์             พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต        พัฒนาส่งเสริมการเกษตร            พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง                       พัฒนาเศรษฐกิจ         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ        พัฒนาระบบบริหาร 

                                                         และผลผลิตทางการเกษตร          ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                                      และการบริการสาธารณะ        และสิ่งแวดล้อม                    และการจดัการ 

   
 
 



 
 
 
  ยุทธศาสตร์                                                                                                   พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         

 
 
 
                                                                                     ส่งเสริมสนับสนุน                                                                        ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา             ส่งเสริมและบูรณาการ                     ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา               ส่งเสริมสนับสนุนการ             ด้านสังคมสงเคราะห์          ส่งเสริมการป้องกันและ              สาธารณสุข และนันทนาการ            การด าเนินงานด้านความ           และการสร้างเครือข่ายของประชาชน 

            จัดการศึกษาทุกระดับ           แกผู่้สูงอายุ คนชรา           แก้ไขปัญหายาเสพติด            แก่ประชาชน                             มั่นคง ความปลอดภัยใน            รวมทั้งการปลูกฝังจิตส านึกในการ 
                                           และผู้ด้อยโอกาส                                                                                              ชีวิตและทรัพย์สิน                     พัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 

 

  ยุทธศาสตร์                                                                                     พัฒนาส่งเสริมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร                    
 
 
 
แนวทางการพัฒนา                   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต         สง่เสริมการท าการเกษตร           ปรับปรุงประสิทธิภาพการ        ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          พัฒนาส่งเสริมช่องทาง 

         และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร          ให้มีมาตรฐาน และปลอดภัย       ผลิตทางการเกษตร และ          กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน              ด้านการเกษตรและระบบ        การจ าหน่ายสินค้าทาง 
                                            และอาหารปลอดภยั                                                                องค์ความรู้แก่เกษตรกร          ผู้น าท้องถิ่นในด้านการเกษตร         การบริหารจัดการน้ า                 การเกษตรปลอดภัย 
                                             
 

 
 

   ยุทธศาสตร์                                                                                พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม                    

 
 
 
                                               พัฒนาและปรับปรุง           ส่งเสริมกิจกรรมการ              พัฒนาเส้นทาง           สร้างจิตส านึก และการมีส่วนรว่ม            ส่งเสริมการสร้างงาน            พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา                        สถานที่ท่องเท่ียว             ท่องเที่ยวและการประชา-        การท่องเท่ียว            ของชุมชนในการพัฒนาและ                   สร้างอาชีพ และรายได ้         กิจกรรมประเพณ ีและข้อมูลทางประวัติ-                 
                                                                                 สัมพันธก์ารท่องเท่ียว                                         ส่งเสริมการท่องเท่ียว                            จากการท่องเท่ียว                ศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด 



 
 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                    พัฒนาเศรษฐกิจ                    

 
 
 

 

                                                    แก้ไขปญัหาความยากจนโดยใชแ้นวพระราชด าริ               พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ           ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชพี          จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้า            ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม/่ 
แนวทางการพัฒนา                             “เศรษฐกจิพอพยีง”และ “เศรษฐกจิชมุชนพึ่งตนเอง          ตามศักยภาพของชุมชน           ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น               จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ          เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปญัญาท้องถิ่น 
                                                                                                                        และท้องถิ่น                         ในด้านอาชีพ                           จังหวัด และชุมชน                              เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 
  

 
 
 
 
   ยุทธศาสตร์                                                                                            พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ                    
 
 
 
                                                  จัดให้มแีละพัฒนาโครงข่าย            ก่อสร้าง ปรับปรุง                                                                 
แนวทางการพัฒนา                             เส้นทางคมนาคมสายหลัก             บ ารุงรักษาถนน                                                            จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค            บ ารุงรักษาและพัฒนา    
                                                    อย่างเป็นระบบ และทัว่ถึง             สะพาน ทางเท้า               จัดให้มีซ่อมบ ารุงรักษาระบบ            ให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบ           แหล่งน้ าเพื่อการ                    การปอ้งกันและ 
                                                    พร้อมปรับปรุงบ ารุงรักษา              และท่อระบายน้ า              ไฟฟ้าและประปาสาธารณะ              และทัว่ถงึ                               อุปโภคบริโภคและ                 บรรเทาสาธารณภัย 
                                                    ถนนตามภารกิจถ่ายโอน               ให้มีมาตรฐาน                                                                                                            การเกษตร          
                                                    ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์                                                                                      พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
                                           สง่เสริมและสนับสนุนการ           บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม      ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง      จัดท าแนวเขื่อนปอ้งกัน       การบริหารจัดการ       ปลกูจิตส านกึให้เกิดความตระหนัก           ฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
 แนวทางการพัฒนา                    จดัท าผังเมืองรวมและผังชุมชน      ล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ        สวนสาธารณะ สนาม        น้ าทว่มในพื้นที่เส่ียงภยั       ขยะและสิ่งปฏิกูล        และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      และการพังทลาย 
                                             จงัหวัดสิงห์บุรีตามภารกจิที ่                                              เด็กเล่นและสวน                                                                             และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและส่งเสริม       ของดิน 
                                             มกีารถ่ายโอนหรือรับผิดชอบ                                              สุขภาพ                                                                                       การมีส่วนรว่มในการจัดทรัพยากร 
                                                                                                                                                                                                                             ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์                                                                                                            พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 
 

 
 
แนวทางการพัฒนา              พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลกั           พัฒนาระบบการให้บริการ            พฒันาประสิทธิภาพ                พัฒนาเครือข่ายในการประสานความรว่มมือ                          การพัฒนาปรับปรุง 
                                       การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี               ประชาชนให้มีประสิทธภิาพ           การท างานของบุคลากร           ระหวา่งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             อาคารสถานที ่เครื่องมือ 
                                                                                                                                                                               องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น                  เครื่องใชใ้ห้ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๔๘- 

บทที่ ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกตามประเด็นยุทธศาตร ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
พันธกิจ   เสริมสร้างสังคมชุมชนสงบสุข เพ่ือให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและน่าอยู่  

 
เป้าประสงค์  พัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรทีุกกลุ่มได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
๑) ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดไดร้ับการส่งเสริม 
    สนับสนุนด้านการศึกษา 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนดา้นสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนชรา และผูด้้อยโอกาส 

๑) ร้อยละของประชาชนแต่ละประเภท/วยั/ระดับ ท่ีได้รับ 
    การสังคมสงเคราะห ์

๓) ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

๑) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E.มีการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
๒) ปชช./เยาวชน กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ/ผู้
ได้รับสารเสพติดเพื่อส่งต่อเข้าสู่การบ าบัดรักษา 
๓) เยาวชนในสถานศึกษาได้รับการดูแลป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนดา้นการกีฬา การสาธารณสุข และ
นันทนาการแก่ประชาชน 

๑) ร้อยละของเด็ก/เยาวชน/ปชช.ที่ให้ความสนใจในการออก าลัง
กายหรือเล่นกีฬา 
๒)ร้อยละของ ปชช.ในจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพพลานามัยที่ถูกวิธี 

๕) ส่งเสริมและบูรณาการการด าเนินงานด้านความมั่นคง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

๑)จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการด าเนนิงานด้านความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

๖) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสรา้งเครือข่าย
ของประชาชน รวมทั้งการปลูกจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑) จ านวน อปท./กลุ่มผู้น าชุมชน/ ได้รับการพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

          
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
      กองกิจการสภา อบจ. 
      กองแผนและงบประมาณ 
 
ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและทุนทางสังคม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 



-๔๙- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาสง่เสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
 
พันธกิจ   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการผลิตเกษตรปลอดภัยและความสามารถในการแข่งขัน 

      เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด  
 

เป้าประสงค์  เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของประเทศ   
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   กลุ่มเกษตรกร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา  
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้าน
อาชีพเกษตรและการแปรรูปอาหาร 

๒) ส่งเสริมการท าการเกษตรให้มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

รอ้ยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิม
ทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
และองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 

๔) ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่นในด้านการเกษตร  

ร้อยละของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

๕) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรและ
ระบบการบริหารจัดการน้ า  

แหล่งผลิต/เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรในพ้ืนที่
จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการพัฒนา  

๖) พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรใน
พ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการพัฒนา 

          
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
      กองกิจการสภา อบจ. 
      กองแผนและงบประมาณ 

    กองช่าง  
 
ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก
การเกษตรแบบครบวงจร   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ
ผลผลิตทางการเกษตร  

  
 
 



-๕๐- 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม  
 
พันธกิจ   อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
                          เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว   

 
เป้าประสงค์  รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ 

 เพ่ิมรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 
  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับการพัฒนา และคนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

๒) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

จ านวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

๓) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว  
จ านวนเส้นทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง 

๔) สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 

๕) ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้จาก
การท่องเที่ยว  

ร้อยละของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับ
การพัฒนาความรู้ด้านประกอบอาชีพ 

๖) พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญของจังหวัด 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 

          
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
      กองกิจการสภา อบจ. 
      กองแผนและงบประมาณ 

    กองช่าง  
 
ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
     
    



-๕๑- 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาเศรษฐกิจ  

 
พันธกิจ   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการผลิตเกษตรปลอดภัยและความสามารถในการแข่งขัน 

      เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด  
    อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
                          เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว 
     พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง การท่องเที่ยว และกระจายสินค้า 
        ระหว่างแหล่งผลิต และตลาด 

 
เป้าประสงค์  สร้างงานสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   จ านวนผู้น าชุมชนหรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
   เส้นทางคมนาคมและขนได้รับการพัฒนา   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑) แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชด าริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง”และ”ชุมชนพึ่งตนเอง” 

๑)จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้ความรู้ด้านการอาชีพ
ตามแนวทางพระราชด าริ 
๒) ร้อยละของ ปชช.ในจังหวัดได้รับการพัฒนาความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชน
และท้องถิ่น  

ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพต่างๆแต่ละสาขา ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 

๓) ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้น าอาชีพ ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ  

ร้อยละของกลุ่มอาชีพ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

๔) จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน  

ร้อยละของประเภทสินค้า OTOP ในจังหวัดได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมด้านการขายหรือการตลาด 

๕) ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่/เทคโนโลยีควบคู่
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลผลิต  

ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพต่างๆแต่ละสาขา ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การประกอบอาชีพ 

          
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    กองกิจการสภา อบจ.สิงห์บุรี 

  กองแผนและงบประมาณ          กองช่าง  
ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก 
             การเกษตรแบบครบวงจร   

    :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
         :  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและทุนทางสังคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจ 



-๕๒- 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ 
 
พันธกิจ   เสริมสร้างสังคมชุมชนสงบสุข เพ่ือให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและน่าอยู่  

 
เป้าประสงค์  พัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรทีุกกลุ่มได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑) จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลัก 
    อย่างเป็นระบบและทั่วถึง/ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  
    ตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์ 

๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า  
    และท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 

จ านวนถนน/สะพาน ที่ก่อสร้างหรือได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงบ ารุงรักษา ให้มีมาตรฐาน  

๓) จัดให้ม/ีซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา 
    สาธารณะ 

จ านวนโครงการด้านไฟฟ้าและประปาสาธารณะได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษา 

๔) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบ 
    และท่ัวถึง  

จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการสาธารณูปโภค 

๕) บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
    การเกษตร และแก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวนแหล่งน้ าอุปโภค/บริโภคและการเกษตร ที่ได้รับการ
พัฒนา 

๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๑) จ านวนโครงการประเภทเขื่อน/ฝาย/คัน/พนังกั้นน้ า 
และสิ่งสาธารณูปการเพ่ือป้องกันน้ าท่วม และแก้ภัยแล้ง 
๒) จ านวนหรือร้อยละของประชาชนที่ได้รับบ าบัดความ
เดือดร้อนจากภัยสาธารณะ 

          
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     กองแผนและงบประมาณ 
     กองช่าง  
     กองคลัง  
 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและทุนทางสังคม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 
    การบริการสาธารณะ  

     



-๕๓- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
พันธกิจ   พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่  

 
เป้าประสงค์  พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   พัฒนาปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมและผัง
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามภารกิจถ่ายโอนหรือรับผิดชอบ 

จ านวนผู้ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง 

๒) บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
จ านวนล าน้ า/แหล่งน้ า/แม่น้ าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

๓) ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 
สวนสุขภาพ  

จ านวนสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาก่อสร้าง/ปรับปรุง 

๔) จัดท าแนวเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย   
จ านวนโครงการประเภทเขื่อน/ฝาย/คัน/พนังกั้นน้ า และ
สิ่งสาธารณูปการเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 

๕) การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
สถานที่/ศูนย์ก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะและ
ได้มาตรฐาน 

๖) ปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนักช่วยกันอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

ร้อยละของเด็ก/เยาวชน/ปชช.ที่ได้รับการพัฒนาสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

๗) ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน 
จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรดิน 

          
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    

     กองแผนและงบประมาณ 
     กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
     กองช่าง  
 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและทุนทางสังคม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  

     
    



-๕๔- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗   การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 
พันธกิจ   พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่  

 
เป้าประสงค์  พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดที่ได้รับบริการสาธารณะ 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑) พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ร้อยละของคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๒) พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจของ ปชช. ที่ได้รับบริการสาธารณะของ
องค์กร 

๓) พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
ร้อยละของบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

๔) พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานราชการ อปท. องค์กรเอกชน ประชาคมในด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น   

จ านวนหน่วยงาน/อปท./องค์กรเอกชน ภาคประชาคม  
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  

๕) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้
ทันสมัย  

จ านวนอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

        
   
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

 
 

ความเชื่อมโยง 
 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและทุนทางสังคม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาระบบบริหารและการ 
    จัดการ  

     
    

 
    
    
 



  

 
 
 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
 เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ดงักลา่ว องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสิงห์บรีุจงึก าหนดพนัธกิจเพ่ือการพฒันา ดงันี ้
  (๑) สง่เสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนในด้านสงัคมสงเคราะห์  การสาธารณสขุ  การศกึษา และ 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๒) สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน โดยหลกัการแบบประชาธิปไตย 
(๓) สง่เสริมสนบัสนนุการประกอบอาชีพหลกั และอาชีพเสริมแก่ประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือสร้างรายได้ 
(๔) สง่เสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีคณุธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๕) สง่เสริมศลิปวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ินของจงัหวดัให้เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล 
(๖) จดัให้มี และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ตลอดจนพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

ตามอ านาจหน้าท่ี 
(๗) พฒันาปรับปรุงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัๆ ของจงัหวดัสิงห์บรีุ 
(๘) อนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสง่เสริมให้ใช้พลงังานทดแทน 

จากธรรมชาติ เชน่ พลงังานจากน า้ ลม พืชทดแทนตา่ง ๆ ฯลฯ 
(๙) จดัให้มีการก าจดัขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และระบบน า้เสียท่ีถกูสขุลกัษณะ 
(๑๐) ประสานการจดัวางระบบผงัเมืองรวมจงัหวดัสิงห์บรีุ 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสิงห์บรีุ มีจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันาตามพนัธกิจ เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ในระยะ 
๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ดงันี ้
  ๑.  เพ่ือประชาชนในท้องถ่ินทกุระดบัมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
  ๒.  เพ่ือให้การพฒันาท้องถ่ินตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนจากการให้ภาคประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานภาครัฐ 
  ๓.  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ 
  ๔.  เพ่ือให้ประชาชนมีคณุธรรม จริยธรรม และใช้ชีวิตอยูไ่ด้แบบพอเพียง 
 

-๔๕- 
 
 
  ๕.  เพ่ืออนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูปัญญาท้องถ่ินไมใ่ห้สญูหายไป โดยการ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 
  ๖.  เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก มีโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างทัว่ถึง และ
ได้มาตรฐาน 



๗.  อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีมีอยูใ่ห้คงไว้ ฟืน้ฟใูนสว่นท่ีเสียไปให้ดีขึน้เพ่ือเป็นการ 
ป้องกนัภยัธรรมชาตใิห้ดีขึน้อีกทางหนึง่  ตลอดจนการสง่เสริมให้ใช้พลงังานทดแทนจากธรรมชาติ เชน่ พลงังานจาก
น า้ ลม พืชทดแทนตา่ง ๆ ฯลฯ 
   
  ๘.  เพ่ือให้เมืองสิงห์บรีุเป็นเมืองนา่อยู่ด้วยการวางระบบผงัเมืองรวมจงัหวดั 

 
 
 
 
 
 

-๔๔- 

บทที่ ๔ 
วสัิยทศัน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 

 

 วิสัยทศัน์  พันธกจิ  และจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  “สงัคมได้รับการพฒันาแบบยัง่ยืน ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อชมุชนพึง่ตนเอง มีระบบการให้บริการท่ีมาตรฐานบนหลกัธรรมาภิบาล สืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน” 
 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
 เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ดงักลา่ว องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสิงห์บรีุจงึก าหนดพนัธกิจเพ่ือการพฒันา ดงันี ้
  (๑) สง่เสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนในด้านสงัคมสงเคราะห์  การสาธารณสขุ  การศกึษา และ 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๑๐) สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน โดยหลกัการแบบประชาธิปไตย 
(๑๑) สง่เสริมสนบัสนนุการประกอบอาชีพหลกั และอาชีพเสริมแก่ประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือสร้างรายได้ 
(๑๒) สง่เสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีคณุธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑๓) สง่เสริมศลิปวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ินของจงัหวดัให้เป็นท่ีรู้จกัในระดบั

สากล 
(๑๔) จดัให้มี และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ตลอดจนพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

ตามอ านาจหน้าท่ี 
(๑๕) พฒันาปรับปรุงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัๆ ของจงัหวดัสิงห์บรีุ 



(๑๖) อนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสง่เสริมให้ใช้พลงังาน
ทดแทน 

จากธรรมชาติ เชน่ พลงังานจากน า้ ลม พืชทดแทนตา่ง ๆ ฯลฯ 
(๑๗) จดัให้มีการก าจดัขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และระบบน า้เสียท่ีถกูสขุลกัษณะ 
(๑๐) ประสานการจดัวางระบบผงัเมืองรวมจงัหวดัสิงห์บรีุ 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสิงห์บรีุ มีจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันาตามพนัธกิจ เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ในระยะ 
๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ดงันี ้
  ๑.  เพ่ือประชาชนในท้องถ่ินทกุระดบัมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
  ๒.  เพ่ือให้การพฒันาท้องถ่ินตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนจากการให้ภาคประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานภาครัฐ 
  ๓.  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ 
  ๔.  เพ่ือให้ประชาชนมีคณุธรรม จริยธรรม และใช้ชีวิตอยูไ่ด้แบบพอเพียง 
 

-๔๕- 
 
 
  ๕.  เพ่ืออนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูปัญญาท้องถ่ินไมใ่ห้สญูหายไป โดยการ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 
  ๖.  เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก มีโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างทัว่ถึง และ
ได้มาตรฐาน 

๗.  อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยูใ่ห้คงไว้ ฟืน้ฟใูนสว่นท่ีเสียไปให้ดีขึน้เพ่ือเป็นการ 
ป้องกนัภยัธรรมชาตใิห้ดีขึน้อีกทางหนึง่  ตลอดจนการสง่เสริมให้ใช้พลงังานทดแทนจากธรรมชาติ เชน่ พลงังานจาก
น า้ ลม พืชทดแทนตา่ง ๆ ฯลฯ 
   
  ๘.  เพ่ือให้เมืองสิงห์บรีุเป็นเมืองนา่อยู่ด้วยการวางระบบผงัเมืองรวมจงัหวดั 

 
 
 
 
 
 


