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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรปี ี พ.ศ. 2562 - 2564
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 514,049 ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน 411,781 คิดเป็นร้อยละ 80.11
ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานมีการใช้พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด 381,559 ไร่
ร้อยละ 74.22 จาแนกเป็นที่นา 343,757 ไร่ ร้อยละ 66.87 พืชไร่ 16,370 ไร่ ร้อยละ 3.18 พืชสวน 17,759 ไร่
ร้อยละ 3.45 เลี้ยงสัตว์ 1,944 ไร่ ร้อยละ 0.37 และพื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง 1,729 ไร่ ร้อยละ 0.33
ประวัติความเป็นมา
สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1650 โดย
พระเจ้าไกรสร ราชโอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ได้สร้างขึ้นครั้งเมื่อ
เสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาพักขึ้นบก ณ ที่เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์เดิม คือ
ตั้งอยู่ลาน้าจักรสีห์ ตาบลจักรสีห์ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในปัจจุบันใกล้วัดหน้าพระธาตุ มีเมืองเก่า เรียกว่า
"บ้านหน้าพระลาน" เพื่อที่พระองค์จะเดินทางลงเรือที่วัดปากน้า แม่น้าลพบุรีต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งทางแม่น้าน้อย
ตาบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์ ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อาเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 514,049 ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน 411,781 คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของพื้นที่
จังหวัด โดยพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานมีการใช้พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด 381,559 ไร่ ร้อยละ
74.22 จาแนกเป็นที่นา 343,757 ไร่ ร้อยละ 66.87 พื ชไร่ 16,370 ไร่ ร้อยละ 3.18 พืชสวน 17,759 ไร่
ร้อยละ 3.45 เลี้ยงสัตว์ 1,944 ไร่ ร้อยละ 0.37 และพื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง 1,729 ไร่ ร้อยละ 0.33
ขนาดที่ตั้ง
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478
ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอาเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดอาเภอบ้านหมี่ และอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดอาเภอไชโย อาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
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การเดินทาง
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วสิ ง ห์ บุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ห่ า งจากกรุ ง เทพฯ ประมาณ 142 กิ โ ลเมตร การเดิ น ทาง
โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ
1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสาย
เอเชีย) ผ่านอาเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 311 ผ่านอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี
3. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลี้ ยวซ้ายเข้าเส้น ทางหมายเลข 309 ผ่ านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงจั งหวัดสิงห์บุรี การเดินทางโดยรถประจาทาง
มีร ถประจาทางปรั บอากาศสายกรุ งเทพฯ – สิ งห์ บุรี ออกจาสถานีขนส่งสายเหนือหมอชิต 2 ถนนกาแพงเพชร 2
ทุกวันๆ ละหลายเที่ยวสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จากัด โทร.1490 www.transport.co.th
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ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณี และลักษณะภูมิอากาศ
1.ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การทากสิกรรม พื้นที่กว่า
ร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพื้นที่น้อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดต่าง ๆ ทั่วไป พื้นที่
มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้าทะเล ดังนั้นในฤดูน้าหลากจึงมักมีน้าท่วมขังเป็นเวลานานๆ พื้นที่
ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ พื้นดินเป็นลูกคลื่นลอนลาดอันเกิดจากการกัด
เซาะของน้าบนผิวดิน จนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป
2. ลักษณะทางธรณี
สัณฐานของพื้นที่ แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ
1. พื้นที่ที่เป็นคันดินตามธรรมชาติ อยู่ตามสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และร่องน้าเก่า
มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ กว้างไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร มีความยาวขนานตามแนวลาน้า มีระดับค่อนข้างสูงกว่าที่ราบข้าง
เดียว ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆ เช่น อาเภอเมืองสิงห์บุรี อาเภออินทร์บุรี อาเภอ
พรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง
2. พื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม น้าท่วมถึงอยู่ใกล้แม่น้า หลังคันดินธรรมชาติ เกิดจากการเอ่อล้นของน้า จึงมี
ลักษณะแบนราบเรียบกว้างขวาง มีระดับค่อนข้างต่า มักมีน้าท่วมในฤดูน้าหลาก ใช้เป็นพื้นที่ทาการเกษตรจาพวก
นาข้าว
3. พื้นที่เป็นลอนลาด อยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณอาเภอค่ายบางระจัน และบางส่วนของอาเภอ
บางระจัน มีลักษณะเป็นลูกระนาดหรือลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากน้าผิวพื้นพัดพามากัดเซาะจนเป็นร่องกว้าง มีระดับ
ค่อนข้างสูง น้าท่วมไม่ถึง ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรจาพวกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น
4. พื้นที่เป็นหนองบึง อยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ ใกล้แม่น้าลาคลองและที่ราบลุ่ม น้าท่วมถึง
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ามีน้าขังอยู่ตลอดเวลาที่มีระดับต่ามาก น้าจากบริเวณข้างเคียงจึงไหลมารวมกัน มีลักษณะ
สัณฐานกลมมน ในบริเวณที่มีระดับน้าขังค่อนข้างตื้น มักใช้ทานาน้าลึก ส่วนที่มีน้าขังมาก ๆ มักปล่อยให้ว่างเปล่า
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอื่นในภาคกลาง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม
การปกครองและประชากร
แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อาเภอ 43 ตาบล 364 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ดังนี้
1) อาเภอเมืองสิงห์บุรี
มี 8 ตาบล 58 หมู่บ้าน 14 ชุมชน
2) อาเภออินทร์บุรี
มี 10 ตาบล 105 หมู่บ้าน
3) อาเภอพรหมบุรี
มี 7 ตาบล 42 หมู่บ้าน
4) อาเภอบางระจัน
มี 8 ตาบล 77 หมู่บ้าน
5) อาเภอท่าช้าง
มี 4 ตาบล 23 หมู่บ้าน
6) อาเภอค่ายบางระจัน
มี 6 ตาบล 59 หมู่บ้าน
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การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจั งหวัด เทศบาลเมือง จานวน 2 แห่ง
เทศบาลตาบล จานวน 6 แห่ง และองค์กรบริหารส่วนตาบล จานวน 33 แห่ง
4.. ประชากร
จากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จังหวัดสิงห์บุรี มีประชากร
ทั้งสิ้น 210,826 คน เป็นชาย 100,479 คน และหญิง 110,347 คน จานวนบ้าน 74,722 หลังคาเรือน จานวน
ผู้ชายคิดเป็น ร้อยละ 47.66 ของประชากรทั้งหมด และจานวนผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.34 ของประชากรทั้งหมด
เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองฯ และเทศบาลตาบล จานวน 54,824 คน คิดเป็นร้อยละ 26
และอยู่ในเขตชนบท จานวน 156,002 คน คิดเป็นร้อยละ 74 อาเภอที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด ได้แก่ อาเภอ
อินทร์บุรี รองลงมาได้แก่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี และอาเภอบางระจัน ตามลาดับ
โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ
1. การคมนาคม
มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ได้แก่
1)หมายเลข 32 แยกจากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1 ที่ อ าเภอบางปะหั น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท
2) หมายเลข 309 สายอ่ า งทอง-ชั ย นาท เป็ น เส้ น ทางที่ เ ริ่ ม ต้ น จากกรุ ง เทพฯ ผ่ า นจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท
3) หมายเลข 311 สายลพบุรี-สิงห์บุรี เชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข 309 ที่จังหวัดสิงห์บุรี
4) หมายเลข 11 จากอาเภออินทร์บุรี -พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอาเภอตากฟูา อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
5) หมายเลข 3039 สายสุพรรณบุรี -สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี เข้าทางอาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
การบริการรถโดยสารประจาทางของจังหวัดสิงห์บุรี มีให้บริการทั้งรถโดยสารธรรมดา รถโดยสารปรับ
อากาศ และรถตู้
2. ไฟฟ้า
จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้ครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัด (364 หมู่บ้าน) เป็นจานวน
ผู้ใช้ไฟรวม 59,987 ราย โดยอาเภอที่มีจานวนผู้ใช้ไฟมากที่สุด ไก้แก่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี (20,520ราย) รองลงมา
ได้แก่ อาเภอค่ายบางระจัน และอาเภอบางระจัน ตามลาดับ อาเภอที่มีการใช้กระแสไฟฟูามากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมือง
สิงห์บุ รี (211.858 ล้ านกิโ ลวัตต์/ชั่ว โมง) รองลงมาได้แก่ อาเภอพรหมบุรี และอาเภออินทร์บุรี ตามล าดับ การ
จาหน่ ายกระแสไฟฟูา จาแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย และกิจการ (สถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรม) บ้านที่อยู่อาศัยในอาเภอเมืองสิงห์บุรีใช้กระแสไฟฟูามากที่สุด (37.81 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) และกิจการ
ในอาเภอเมืองสิงห์บุรีใช้กระแสไฟฟูามากที่สุด (174.048 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
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3. ประปา
มีครัวเรือนที่ใช้น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จานวน 10,716 ครัวเรือน สาหรับครัวเรือน
ที่อยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค ใช้น้าประปาของเทศบาลตาบลและหมู่บ้าน มีจานวนทั้งหมด 613 แห่ง
สามารถใช้งานได้ 597 แห่ง และไม่สามารถใช้ งานได้ จานวน 16 แห่ง จะเห็นได้ว่าระบบประปาในพื้นที่จังหวัด
มีครอบคลุมพื้นที่ ถึงแม้บางหมู่บ้านไม่มีระบบประปาแต่ก็ใช้น้าประปาร่วมกับหมู่บ้านอื่น ปัญหาที่พบคือระบบประปา
ที่มีอยู่ ในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอจึงมีการขอก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติม
และหลายแห่งพบปัญหาน้าไม่สะอาดถูกสุขลักษณะ
4. โทรศัพท์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตาราง: แสดงสถิติการบริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2555 – 2558
รายการ
เลขหมายโทรศัพท์ที่มี
-บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
-บริษัทสัมปทาน
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
-ธุรกิจ
-บ้านพัก
-ราชการ
-บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
-โทรศัพท์สาธารณะ
บริษัทสัมปทาน

2555

2556

2557

2558

20,624
9,247

20,629
9,247

20,622
9,247

20,097
9,247

17,900
1,434
14,146
1,200
203
917
3,069

18,104
1,427
14,189
1,205
210
1,069
2453

18,248
1,473
14,237
1,201
203
1,132
2,005

15,067
1,433
11,330
1,204
203
895
1,624

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จากสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2559 จังหวัดสิงห์บุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ตาม
ราคาประจาปี เท่ากับ 24,969 ล้านบาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 121,910 บาท เป็นลาดับที่ 23 ของภาคกลาง
และลาดับที่ 69 ของประเทศ
ตาราง แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจาปี และผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคน พ.ศ. 2557 – 2559
หน่วย: ล้านบาท
พื้นที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
2557
2558
2559
2557
2558
2559
ประเทศ
13,203,737 13,672,851 14,533,465 197,062 203,356 215,455
ภาคกลาง
5,494,400 5,639,629 5,925,232 6,121,284 6,144,998 6,396,796
สิงห์บุรี
24,894
22,842
24,969
122,322 111,856 121,910
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตาราง แสดงสัดส่วนมูลค่า GPP สาขาการผลิตของจังหวัดสิงห์บุรี (ตามราคาประจาปี)
หน่วย: ล้านบาท
สาขาการผลิต
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ภาคเกษตร
1,991
1,965
1,709
1,178
1,101
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ ปุาไม้
1,991
1,965
1,709
1,178
1,101
ภาคนอกเกษตร
16,556
15,882
15,189
15,006
15,227
การทาเหมืองแร่ เหมืองหิน
45
40
36
41
31
อุตสาหกรรม
5,749
5,835
5,852
5,737
5,711
การไฟฟูา แก็ส การประปา
784
755
751
712
713
การก่อสร้าง
1,020
566
512
535
575
การขายส่ง ขายปลีกฯ
2,138
1,954
1,705
1,664
1,725
โรงแรม ภัตตาคาร
82
83
81
86
88
การขนส่ง การคมนาคมฯ
457
459
471
416
424
ตัวกลางทางการเงิน
722
769
815
875
990
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ
900
1,093
758
808
844
การบริหารราชการแผ่นดินและ
934
710
521
570
560
การปูองกันประเทศ
การศึกษา
2,398
2,385
2,380
1,997
1,886
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
654
680
708
735
757
การบริหารและสนับสนุนบริการ
22
19
17
23
28
กิจกรรมบริหารอื่นๆ
207
196
181
452
594
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สังคม
1) ศาสนา
จังหวัดสิงห์บุรี มีวัดทั้งหมด 184 วัด พระภิกษุ 1,540 รูป และสามเณร 512 รูป มัสยิด จานวน 1
แห่งและโบสถ์คริสต์ จานวน 1 แห่ง (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี)
2) การศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 5 จานวน 18 โรงเรียน มีโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี จานวน 129 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน จานวน 15 แห่ง โรงเรียนเทศบาล จานวน 5 โรงเรียน
และโรงเรียนพระปริยัติธรรม จานวน 6 โรงเรียน นอกจากนี้ จังหวัดสิงห์บุรีมีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาครัฐ
จานวน 5 แห่ง ภาคเอกชน จานวน 1 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จานวน 1 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิทยาเขตสิงห์บุรี)
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การสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลรัฐ จานวน 6 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จานวน 1 แห่ง มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล 47 แห่ง คลินิกทุกประเภท 104 แห่ง ร้านขายยา 89 แห่ง แพทย์ 65 คน ทันตแพทย์
29 คน เภสัชกร 38 คน พยาบาล 708 คน จานวนเตียง 628 เตียง จานวนประชากรต่อแพทย์ เท่ากับ 3,868 : 1
ประชากรต่อทันตแพทย์ เท่ากับ 7,363 : 1 และประชากรต่อพยาบาล เท่ากับ 430 : 1
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรน้า
จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ 4 สาย ได้แก่
1. แม่น้าเจ้าพระยา
2. แม่น้าน้อย
3. แม่น้าลพบุรี
4. ลาแม่ลาการ้อง
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าอื่นๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ คลองเชียงรากและคลองโพธิ์ชัย รวมทั้งหนองบึง
ซึ่งมีอยู่ทั่วไปประมาณ 117 แห่งและคลองส่งน้าชลประทานขนาดเล็กอีก 188 แห่ง แหล่งน้าดังกล่าวนอกจาก
จะช่วยในการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาช่อนและเป็นแหล่งทาการประมงของชาวจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย
ทรัพยากรป่าไม้
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ไ ม่ มี พื้ น ที่ ปุ า ไม้ ห รื อ อยู่ ใ นเขตปุ า สงวนแห่ ง ชาติ มี เ พี ย งพื้ น ที่ ปุ า ชุ ม ชน ประมาณ
1,452 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้า ปุาชุมชนปลูกโดยชุมชน และให้ชุมชนดูแลรักษา พร้อมใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน
แร่ธาตุ
จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีแร่ธาตุที่สาคัญในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์/ศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1) การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ ใ ห้ อ าเภอด าเนิ น การรวบรวมความคิ ด เห็ น ของประชาชนในแต่ ล ะต าบล
จากข้อมูลแผนชุมชน แผนตาบล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ แล้วสรุปรวบรวม
เป็นภาพรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ประชาชนในพื้นที่เสนอและจังหวัดได้สรุปเป็นภาพรวมปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบและด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ
1) ปัญหาหนี้นอกระบบ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
2) ภัยแล้งทาให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้
3) ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ยมีราคาแพง
4) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
5) เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
6) ขาดแคลนน้าในการทาการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ด้านสังคม
1) ขาดสถานที่สาหรับออกกาลังกาย
2) ปัญหาไฟฟูาตก
3) ระบบประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอและไม่ได้
มาตรฐาน

แนวทางแก้ไขปัญหา
1) สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2) ส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือส่งเสริมการปลูก
พืชใช้น้าน้อย
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรทาปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุน
5) รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนจัดทาบัญชีครัวเรือน
และควบคุมราคาสินค้า
6) สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
7) สนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร
เพื่อสร้างอานาจต่อรอง
8) จัดสรรที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร
9) ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้เกษตรกร
10) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
11) พัฒนาแหล่งน้าโดยการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ
ที่ตื้นเขินและขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
12)ปรับปรุงระบบชลประทานและการบริหารจัดการ
น้าให้มีประสิทธิภาพ
1) สนับสนุนการสร้างลานกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้หมู่บ้าน/ชุมชน
2) สนับสนุนเพิ่มสายไฟฟูาแรงสูงหรือปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาให้มีประสิทธิภาพ
3) ปรับปรุงระบบประปาให้มีน้าสะอาดและ
ได้มาตรฐาน
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ปัญหา
4) ถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชนชารุดเป็นหลุมบ่อ
ขาดการปรับปรุงซ่อมแซม
5) ปัญหาการแตกแยกทางความคิดของคนในชุมชน
6) ไม่มีสถานทีก่ ลางสาหรับจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ปัญหาอุทกภัย และการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้า
2) แหล่งน้าตื้นเขิน มีผักตบชวา และวัชพืชกีดขวาง
ทางน้า โดยเฉพาะในแม่น้าลพบุรี
3) ถนนตามริมแม่น้า ลาคลอง ทรุดตัวเนื่องจากน้าใน
แหล่งน้าแห้ง โดยเฉาะในพื้นที่ริมแม่น้าน้อยในเขต
อาเภอท่าช้างและอาเภอค่ายบางระจัน
4) ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
5) ปัญหาขยะและความสะอาดในชุมชน
ด้านความมั่นคงและความสงบ
1) การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชน
2) ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน/ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3) วัยรุ่นรวมกลุ่มแข่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์
4) ปัญหาอาชญากรรม

แนวทางแก้ไขปัญหา
4) ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมชุมชน
เพื่อสร้างความสามัคคี
6) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
7) สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลาประชาคม
หมู่บ้าน/ศูนย์เรียนรู้
1) ก่อสร้างระบบปูองกันน้าท่วม/พนังกั้นน้า
และเขื่อนปูองกันตลิ่ง
2) ขุดลอกแหล่งน้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และกาจัด
ผักตบชวา/วัชพืชในแหล่งน้า
3) รณรงค์ สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4) จัดให้มีการเก็บขยะอย่างทั่วถึงและกาจัดอย่างถูกวิธี
5) ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง
1) รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2) จัดกิจกรรมกีฬา/นันทนาการให้เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
3) จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์
4) พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ได้แก่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณไฟจราจร
และเครื่องหมายจราจร พร้อมกวดขัน/จับกุม และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
5) เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในบริเวณพื้นที่เสี่ยง และเพิ่มตู้
ยามให้เพียงพอ
6) จัดตั้งเวรยามร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจช่วยสอดส่อง
ดูแลในหมู่บ้าน
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ปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านการบริหารจัดการ
1) ภาครัฐประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนไม่ทั่วถึง 1) หน่วยงานภาครัฐต้องเข้าถึงประชาชนในการ
2) การบริหารงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ไม่เป็นไปใน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องสาคัญ
ทิศทางเดียวกัน
2) ติดตั้งหอกระจายข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเป็นใช้
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในพื้นที่อย่างทั่วถึง
3) ใช้แผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัด มีภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของสาขา
การผลิ ต ที่ ส าคั ญ 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ สาขาอุ ต สาหกรรม รองลงมาได้ แ ก่ สาขาเกษตรกรรม การล่ า สั ต ว์
การปุาไม้ และสาขาการขายส่ง ขายปลีกตามลาดับ โดยในปี พ.ศ. 2557 สาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่า 5,823 ล้านบาท
สาขาเกษตรกรรมฯ มีมูลค่า 1,668 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ตาราง แสดงมูลค่า GPP จังหวัดสิงห์บุรี (แบบ TOP Down) พ.ศ. 2554- 2558
รายการ
มูลค่า GPP ตามราคา
ประจาปี (ล้านบาท)
มูลค่า GPP ตามราคาคงที่
(ล้านบาท)

พ.ศ. 2554
25,181

พ.ศ. 2555
28,821

พ.ศ. 2556
27,309

พ.ศ. 2557
24,894

พ.ศ. 2558
22,842

17,008

18,158

17,193

15,999

14,799

อัตราการเจริญเติบโต (ร้อยละ)
รายได้/คน/ปี (บาท)

2.68

6.6

-4.8

-5.7

-7.5

125,332

142,812

134,718

122,322

111,856

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกษตรกรรม
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 514,049 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นเขตชลประทาน 411,781 ไร่
คิดเป็ น ร้ อยละ 80.11 ของพื้น ที่จั งหวัด โดยพื้นที่ทาการเกษตรส่ ว นใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน มีการใช้พื้นที่ท า
การเกษตรทั้งหมด 394,236 ไร่ (ร้อยละ 76.69) จาแนกเป็นที่นา 357,524 ไร่ (ร้อยละ 69.55) พืชไร่ 9,556
ไร่ (ร้ อยละ 1.85) พืช สวน 23,904 ไร่ (ร้อยละ 4.65) เลี้ ยงสั ตว์ 396 ไร่ (ร้อยละ 0.08) และพื้นที่ประมง
เพาะเลี้ยง 2,856 ไร่ (ร้อยละ 0.56)
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ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในเขตชลประทานมีจานวนทั้งสิ้น 411,781 ไร่ การส่งน้าไปสู่
พื้นที่เพาะปลูก ทาได้โดยการส่งน้าเข้าคลองส่งน้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาจานวน 6
โครงการ คือ โครงการส่ งน้ าและบ ารุ งรั กษาบรมธาตุ โครงการส่ ง น้าและบารุงรักษาชัณสู ตร โครงการส่ งน้าและ
บารุงรักษายางมณี โครงการส่งน้าและบารุงรักษามหาราช โครงการส่งน้าและบารุงรักษาช่องแค และโครงการส่งน้าและ
บารุ งรักษามโนรมย์ โดยโครงการส่ งน้ าและบารุงรักษาทั้ง 6 โครงการดังกล่ าว ได้กาหนดแผนการจัดสรรน้าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค – บริโภค ดังนี้
ฤดูฝน จะเริ่มส่งน้าเข้าคลองส่งน้าสายต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของแต่ละโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี เพื่อให้เกษตรกรทานาปีเป็นส่วนใหญ่
ฤดูแล้ง จะเริ่มส่งน้าเข้าคลองส่งน้าสายต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของแต่ละโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้เกษตรกรทานาปรังเป็นส่วนใหญ่
การผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ
การผลิตพืช
1) ข้าว
เป็ น พื ช เศรษฐกิจหลั ก โดยมีพื้นที่เพาะปลู กมากเป็นอันดับหนึ่งของพืช เศรษฐกิจทั้งหมด
จานวน 343,757 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 66.87 ของพื้นที่ ทาการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่รวมทาการเกษตรทั้งหมดประมาณ
381,559 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.22 ของพื้นที่จังหวัด โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว กข 31 (ปทุมธานี 80) ข้าว
กข 41 ข้าว กข 47 มีการเพาะปลูกทุกอาเภอ จากข้อมูลปี 2559 การปลูกข้าวรวมทั้งสิ้น 476,004 ไร่ ผลผลิตรวม
313,601 ตัน แยกเป็น
ข้าวนาปี เริ่มเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นต้นไปจนถึงดือนตุลาคม และมีการ
เก็บเกี่ยวประมาณเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2559/2560 จานวน 287,652 ไร่
มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 191,711 ตัน
ข้า วนาปรั ง เริ่ ม เพาะปลู กในเดื อนพฤศจิ กายน - เมษายน จะเก็ บเกี่ย วประมาณเดือ น
มีนาคม- สิงหาคม เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง ปีการเพาะปลูก 2560 จานวน 188,352 ไร่ มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 121,890
ตัน
2) พืชไร่
อ้อยโรงงาน อ้อยเป็นพืช เศรษฐกิจที่ส าคัญรองลงมาจากข้าว สามารถสร้างรายได้ให้ กับ
เกษตรกรได้อย่างดี ส่วนใหญ่ปลูกมากที่อาเภอบางระจัน และอาเภอค่ายบางระจัน ซึ่งมีโรงงานน้าตาลตั้งอยู่ที่อาเภอ
บางระจัน ปี 2559 มีพื้นที่ปลูก 13,776 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 8,571 ไร่ ผลผลิตรวม 152,779 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
17,826 กิโลกรัมต่อไร่ และถั่วลิสง ปลูกที่อาเภออินทร์บุรี มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,331 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 1,715 ไร่
ผลผลิตรวม 2,297,480 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,340 กิโลกรัมต่อไร่
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3) ไม้ผล
ปี 2559 มีพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งสิ้น 32,809ไร่ ไม้ผลที่ปลูกกันมากได้แก่ มะม่วง กล้วยน้าว้า มะนาว
กระท้อน และส้มโอ
4) ไม้ยืนต้น
ปี 2559 มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 3,360 ไร่ มี 3 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ามัน มะพร้าว และไผ่
5) พืชผัก
พืช ไร่ ที่ส าคัญ ของจั งหวัดสิ งห์ บุรี ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว กะเพรา ข่า ข้าวโพดรับ ประทานฝั กสด
ข้าวโพดหวาน คะน้า แคนตาลูป ชะอม ตะไคร้ แตงกวา แตงโมเนื้อ แต่งโมอ่อน ถั่วฝักยาว ถั่วพู บวบ ผักกวางตุ้ง ผักชี
ผักบุ้งจีน ผักหวาน พริกขี้หนูเม็ดเล็ก พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ฟัก/แฟง ฟักทอง มะเขือเปราะ มะระจีน หน่อไม้ฝรั่ง หอมแดง
เห็ดฟาง เห็ดนางฟูา แค และผักอื่นๆ
การผลิตปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์นับเป็นสาขาที่สาคัญสาขาหนึ่ง รองจากการปลูกพืช มีทั้งเลี้ยงเพื่อการบริโภค เพื่อใช้งาน
และเลี้ ย งในเชิ ง พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี เ กษตรกรประกอบอาชี พ ด้ า นปศุ สั ต ว์ ในปี 25 60 จ านวน
6,202 ราย จานวนปศุสัตว์ที่มีเกษตรกรเลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ ไก่ เป็ด และสุกร ตามลาดับ
การประมง
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้าจืดที่สาคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง เนื่องจากมี แหล่งน้า
ธรรมชาติ เช่นแม่น้าสาคัญไหลผ่านจังหวัด 3 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และแม่น้าลพบุรี นอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง โดยเฉพาะคลองชลประทาน มีครอบคลุมทุกอาเภอ นอกจากนี้ จังหวัดยัง
เป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุด มีเทศกาลกินปลาในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยสภาพจังหวัดสิงห์บุรี มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับ
เป็นอาชีพเสริมและเพื่อการพาณิชย์
รูปแบบการเลี้ยง ได้แก่ เลี้ยงในบ่อ เลี้ ยงในร่องสวน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงในกระชัง และเลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต์ ในปี 2559 มีปริมาณการผลิตสัตว์น้าจืดจากการเพาะเลี้ยง จานวน 654,800 กิโลกรัม มีปริมาณลดลงจาก
ปีก่อน จานวน 21,040 กิโลกรัม สาหรับแหล่งน้าธรรมชาติ มีผลผลิตสัตว์น้าที่จับได้จากธรรมชาติ จานวน 595,400
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 62,000 กิโลกรัม
อุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 30 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 238 โรงงาน เงินลงทุนรวม 18,374.898 ล้านบาท และมีจานวน
คนงาน 13,991 คน
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ตารางแสดงจาแนกจาพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
จาพวกที่

จานวนโรงงาน

1
2
3
รวม

17
32
189
238

จานวนเงินทุน
(ล้านบาท)
15.211
197.054
18,162.632
18,374.898

จานวนคนงาน
53
405
13,533
13,991

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)
จากตารางจาแนกข้อมูลได้ดังนี้
1. จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี มีจานวน 238 โรง อยู่ในลาดับที 71 ของประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจานวนโรงงานทั้งประเทศ และ เป็นลาดับที่ 20 ของภาคกลาง คิดเป็น ร้อยละ 0.70
ของจานวนโรงงานทั่วภาคกลาง
2. จานวนเงินลงทุน 18,374.898 ล้านบาท เป็นลาดับที่ 43 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.44
3. การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสิงห์บุรี มีการจ้างงาน 13,991 คน แบ่งเป็น
ชาย 7,624 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 หญิง 6,367 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 เป็นลาดับที่ 36 ของประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 0.35
ตารางแสดงจานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน
จาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ

เมืองสิงห์บุรี
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง
อินทร์บุรี
รวม

จานวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม

จานวนเงินทุน
(ล้านบาท)

จานวนคนงาน

58
31
31
50
5
63
238

3,581.106
645.748
879.874
9,824.334
12.915
3,430.921
18,374.898

1,043
997
484
6,370
23
5,074
13,991

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)
จากตาราง พบว่าสถานประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอที่อยู่บริเวณทางหลวง
หมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ได้แก่ อาเภอพรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี และอินทร์บุรี
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ตารางที่ ประเภทอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีเงินทุนสูง 10 ลาดับ
ลาดับที่
๑

ลาดับที่
๒

ลาดับที่
๓

ประเภท ผลิตภัณฑ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์
และ
พลาสติก
อุตสาห- อโลหะ
ผลิตภัณฑ์
กรรม

ลาดับที่
๔

ลาดับที่
๕

ลาดับที่
๖

ลาดับที่
๗

ลาดับที่
๘

ลาดับที่
๙

ลาดับที่
๑๐

ไฟฟูา

สิ่งทอ

การ
เกษตร

โลหะ

อาหาร

ไม้และ เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์
จากไม้

805.21

642.17

543.31

471.84

4.38

3.49

2.95

2.56

1

28

22

4

0.42

11.76

9.24

1.68

1,202

831

481

121

8.59

5.93

3.43

0.86

กระดาษ

เงินทุน 3,531.60 3,240.00 3,173.30 2,321.89 1,224.15 901.42
(ล้าน
บาท)
4.90
ร้อยละ 19.21 17.63 17.26 12.63 6.66
จานวน
36
2
11
13
2
36
(โรง)
ร้อยละ 15.12 0.84
4.62
5.46
0.84 15.12
512
820
4,552 1,237
529
แรงงาน 1,475
(คน)
3.65
5.86
32.53
8.84
3.78
ร้อยละ 10.54
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)

จากตาราง พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีเงินทุนสูง 5 ลาดับแรก ได้แก่ ลาดับที่
หนึ่ง ประเภทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ เงินทุนรวม 3,531.60 ล้านบาท รองลงมา อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ เงินทุนรวม 3,240.00 ล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก เงินทุนรวม 3,173.30 ล้าน
บาท อุตสาหกรรมไฟฟูา เงินทุนรวม 2,321.89 ล้านบาท และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เงินทุนรวม 1,224.15 ล้านบาท
ตามลาดับ
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ตารางแสดง จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมปี 2558 –2561
ประเภทอุตสาหกรรม
รวม
การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแต่งกาย
เครื่องหนัง
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
สิ่งพิมพ์
กระดาษ
เคมี
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
ยาง

ปี 2558
249
39
30
4
2
0
0
22
13
2
2
8
3
4

ปี 2559
256
40
30
4
2
0
0
23
13
2
2
8
3
4

ปี 2560
252
40
30
4
2
0
0
23
12
2
2
8
3
4

ปี 2561
238
36
28
4
2
0
0
22
12
2
2
8
3
4

13
41
1
11
9
12
18
15

12
43
1
11
9
13
18
18

11
41
1
12
7
13
19
18

11
36
1
11
8
13
18
17

พลาสติก
อโลหะ
โลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟูา
ขนส่ง
อื่นๆ

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
จากตาราง พบว่า ในปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในจังหวัดมากที่สุด เป็นประเภทอโลหะ จานวน 36
โรงงาน รองลงมาได้แก่ ประเภทการเกษตร จานวน 36 โรงงาน และประเภทอาหารจานวน 28 โรงงาน โดยในปี
2559 จานวนโรงงานเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 9 โรง คิดเป็นร้อยละ 3.51 ในปี 2560 จานวนโรงงานลดลงจาก
ปี 2559 จานวน 4 โรง คิดเป็นร้อยละ 1.58 และในปี 2561 จานวนโรงงานลดลงจากปี 2560 จานวน 14 โรง
คิดเป็นร้อยละ 5.88
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัด
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
จากข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี แสดงให้เห็นถึงสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงต่ างๆ ที่ กาลั ง เผชิ ญอยู่ จัง หวัด ได้ มีก ารวิ เคราะห์ ส ภาวะแวดล้ อมขององค์ป ระกอบภายในและ
องค์ประกอบภายนอกและกาหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้
จุดแข็ง ( Strengths)
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ทรัพยากรดินเป็นดินเหนียวและดิน
ร่ ว น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ป านกลาง มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วที่ มี
ความเหมาะสม ประมาณร้ อ ยละ 67 ของพื้ น ที่ ทั้ ง
จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ 345,000 ไร่
2. มีลาน้าธรรมชาติคือ แม่ลา ซึ่งเป็นถิ่นกาเนิดปลาช่อน
แม่ลาที่เป็นผลผลิตขึ้นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญของจังหวัด
สิงห์บุรี
3. แม่ น้ าส าคัญ 3 สาย (แม่น้ าเจ้ าพระยา แม่ น้ าน้ อ ย
และแม่น้าลพบุรี) แหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้า
ที่เพีย งพอต่อการทาการเกษตร และมีระบบชลประทาน
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 83
4. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร และการ
แปรรูปผลผลิต (พื้นที่จัดรูป โรงสีข้าว ระบบชลประทานที่
ทั่วถึง และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
และอ้อย)
5. มีผ ลผลิ ตทางการเกษตรที่มี ความพร้ อมที่จะแปรรู ป
และสร้างมูลค่าเพิ่ม (กลุ่มแปรรูปข้าว ปลา กล้วยน้าว้า
กาบขาว กล้วยหอม ผักปลอดภัย ผลไม้)
6. มี ความหลากหลายของทรั พยากรท่อ งเที่ ยวมี แหล่ ง
ท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์ หลายยุ ค หลายสมัย ได้แก่
เมืองโบราณบ้านคูเมือง เตาแม่น้าน้อย ค่ายบางระจัน และ
แหล่ งท่องเที่ยวทางศาสนา มีวัดที่มีเกจิชื่อดัง เป็นแหล่ ง
ปฏิบั ติ ธ รรม และมีโ บราณสถาน มีการอนุรั กษ์ประเพณี
วั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ ประเพณี ก าฟู า ประเพณี ล าวแง้ ว
ประเพณีทางน้า ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หนังใหญ่วัดสว่าง
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต ได้แก่ วิถีชีวิตลาน้าแม่ลา
7. มีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่อง
- การเกษตรแบบผสมผสาน

จุดอ่อน ( Weaknesses)
1. เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ขาดการบริหาร
จัดการดินที่มีประสิ ทธิภาพ ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต เป็นผลให้ดินเสื่อมสภาพศัตรูพืชแพร่กระจายอย่าง
ต่อ เนื่อ ง เกิ ดสารพิ ษ ตกค้ างในระบบนิ เวศน์ แ ละผลผลิ ต ที่
เกิดขึ้น รวมถึ งยัง แพร่กระจายลงสู่ แหล่ งน้ าธรรมชาติและ
คลองส่ ง น้ าชลประทาน จนส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
เกษตรกรและผู้บริโภคโดยตรง
2. เกษตรกรขาดอานาจต่อรองในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะการ
จัดหาวัตถุดิบ และการทาการตลาด
3. เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ป ระสบปั ญ หา
ต้นทุนสูง และไม่มีที่ดินทากินของตนเอง
4. กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของภาครัฐยังไม่
สามารถให้ บริการเกษตรกรได้รวดเร็วทันต่อความต้องการ
เช่น การช่วยเหลือภัยธรรมชาติ การวิเคราะห์ดิน การวิจัย
พันธุ์พืช และการวิจัยแหล่งน้า การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง
และการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
5. การบริก ารและการจั ดการท่ องเที่ ยวไม่มี ประสิ ทธิภ าพ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการท่องเที่ยวยังไม่ต่อเนื่อง
และยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้
อย่างเพียงพอ
6. การประสั มพัน ธ์เผยแพร่ข้อมู ล ข่า วสารเกี่ย วกับ แหล่ ง
ท่องเที่ยวไม่ครอบคลุม และไม่เชื่อมโยงเพียงพอ รวมทั้งไม่มี
การใช้กลยุทธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
7. แหล่ งท่องเที่ยวที่ส าคัญยังไม่เด่นพอดึงดูดนักท่องเที่ยว
ยังขาดเรื่องเล่าและองค์ความรู้มาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกยังไม่ดึงดูดและไม่เป็นอัตลักษณ์
ในสายตานั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง ไม่ เ ด่ น พอที่ จ ะสร้ า งรายได้ เ ข้ า สู่
ชุมชนในจังหวัด
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จุดแข็ง ( Strengths)
- ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ปราชญ์ในการทาอาหารตามสูตร
แม่ครัวหัวปุาก์ (ครัวคุณยาย มีหลักสูตรในโรงเรียนที่ตาบล
หั ว ปุ า ) กลุ่ ม จั ก สานวั ด โฉมศรี แหล่ ง เรี ย นรู้ ก ารผลิ ต
ไหสี่หูวัดพระปรางค์ แหล่งผลิตสินค้า OTOP ไหสี่หู
- สุขภาพ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน แพทย์แผนไทย
ต้นตารับลุงยุ้ย ปานทอง อาเภอค่ายบางระจัน
8. ทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทางทาให้เอื้ออานวย
ต่อการเดินทางท่องเที่ยว
9. การให้บริการด้านสาธารณสุขมีความครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนในจังหวัดได้
อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวัย
10. เป็นเมืองแห่งความสุขอันดับ 1 ของไทย 2 ปีซ้อน
(ปี 2557 – 2558 ) (ผลการสารวจความสุขของคนไทย
ปี 2557 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมและสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ)
11. มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดทา
ให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอ
ภาค
12. มีสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้ออานวยต่อการมีอายุยืน
ของประชากร
13. มีระบบการดูแลผู้พิการที่ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน ( Weaknesses)
9. ภาคีขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของสิงห์บุรียังมี
ความอ่อนแอ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากภาค
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน อีกทั้ง
ขาดการร่วมกลุ่มของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
10. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่ า งชาติ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า ท าให้ ไ ม่ ส่ ง เสริ ม การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
11. เส้ น ทางคมนาคมภายในจั ง หวั ด บางส่ ว นยั ง ไม่ ไ ด้
มาตรฐาน และขาดความปลอดภัย เช่น ถนนในชนบท จุด
แยกสัญญาณไฟจราจร และประชาชนบางส่วนยังขาดวินัย
จราจร เช่น กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
12. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีระบบบริหารจัดการที่ยังไม่
เข้มแข็ง
13. พื้นที่ตลาดในเขตชุมชนเมือง ยังขาดการจัดระเบียบ
ความปลอดภัย และยังไม่ถูกสุขลักษณะ
14. ประชากรผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร เด็ ก พิ ก าร และ
ผู้ด้อยโอกาส ยังขาดการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
การดาเนินชีวิตประจาวัน ทาให้ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี
15. ภาคี ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาล าแม่ ล ายั ง ขาดการ
บูรณาการและการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
จริงจัง
16. ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยในชีวิตจาก
การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกบนถนนสายหลักที่ผ่านจังหวัด
สิงห์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย)
17. การพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดยังไม่เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด
18. ขาดการบริ ห ารจั ด การน้ าเชิ ง บู ร ณาการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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โอกาส ( Opportunities )
1. แนวโน้ ม รั ฐ บาลและแนวโน้ ม ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคและการผลิ ต อาหาร
ปลอดภัยเอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสิงห์บุรี
2. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงขึ้น มีกาลัง
ซื้ อ สู ง ขึ้ น มี แ นวโน้ ม จะบริ โ ภคสิ น ค้ า วั ฒ นธรรมมากขึ้ น
ก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดสาหรับสินค้าท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม
3. แนวโน้ ม การเติ บ โตของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ก่ อ ให้ เ กิ ด โอกาสทางการตลาด
สาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา และแหล่งท่องเที่ยววิถี
ชีวิตชุมชนของสิงห์บุรี
4. จั งหวัด สิ งห์ บุ รี เป็ น พื้ น ที่อ ยู่ ใ นบริ เ วณใกล้ จุด ตัด ของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ตะวันตก ซึ่งสามารถทาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจได้
5. นโยบายการปฏิ รู ป ระบบราชการที่ เ น้ น การบริ ห าร
ราชการแบบบูรณาการ และนโยบายประชารัฐ ทาให้การ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาของราชการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
คล่องตัว และเอื้ออานวยต่อภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
6. รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น
Smart Farmer การเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
ฐานราก
7. การเติบโตของเครือข่ายและการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้สื่อ Social Media
เป็ น โอกาสทางการตลาด และการประชาสั ม พั น ธ์ ที่
หลากหลายของจังหวัดสิงห์บุรี

ภัยคุกคาม ( Threats )
1. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย , ภัยแล้ ง , การแพร่ระบาดของ
ศัตรูพืช, โรคระบาดของสัตว์ปีก)และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ(ภาวะโลกร้อน)
2. ปั ญ หาการเมื อ งท าให้ น โยบายของรั ฐ บาลมี ก าร
เปลี่ยนแปลงขาดการต่อเนื่อง
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ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด
การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัด
จากศักยภาพ และการวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อมของจังหวัด จึงได้กาหนดตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัด
ที่สอดคล้องไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัด ดังนี้
1. เมืองเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี (Vision)
“เมืองเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”
(เมืองเกษตรปลอดภัย = 1. ผู้ผ ลิต/ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. รับรองแหล่งผลิต 3. ระบบรับรอง
มาตรฐาน/กากับดูแล
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข = อยู่เย็น หมายถึง สังคมมีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน
ยึดมั่นในหลักศาสนา
เป็นสุข หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอ และมีความสุข ประชาชนยึดปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)
พันธกิจ ( Mission ) :
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบ
โครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ตลาดผู้บริโภค
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
เป้าประสงค์ : เพิ่มการผลิตและสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดยใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.4 พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.5 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแบบมืออาชีพ
2.2 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพียงพอ ตามเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี
3.2 พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
3.4 พัฒนา และปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
3.5 พัฒนาสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของชุมชน
3.6 พัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ แก่แรงงานนอกภาคเกษตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร

เกษตรกร/องค์กร
เกษตรกร

โครงสร้างพื้นฐาน/
บริหารจัดการน้า

การผลิต

การสร้างมูลค่าเพิ่ม

การตลาด

- สร้างเกษตรกรต้นแบบ

- ขุดลอกแหล่งน้า

- ส่งเสริมการผลิตปลอดภัย

- ส่งเสริมการแปรรูป

- กิจกรรมส่งเสริมการขาย

- พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่ม/
องค์กร

- พัฒนาระบบชลประทาน

- การรับรองมาตรฐาน GAP

- พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

- ขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์

- ต้นแบบในการเพาะเลี้ยงปลา
ช่อนแบบครบวงจร

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ

- พัฒนาตลาดเกษตรกร/ตลาด
ปลาสิงห์บรุ ี

- แผนแม่บทสร้างความมั่นคง
ด้านน้า

- ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์
ปลาช่อนแม่ลา

- เสริมสร้างสุขภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาองค์ความรู้

- สร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพระบบนิเวศแหล่งน้า

- จัดทาข้อมูลและภูมิปญ
ั ญา
เกี่ยวกับปลาช่อนแม่ลา

- สร้างตราสินค้า
- การใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยเครื่องบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ปลาช่อนแม่ลา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว

ระบบบริหารจัดการและ
ด้านการท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว

- พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร

- ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตราย

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

- ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต

- บริหารจัดการชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยว

- พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว

การประชาสัมพันธ์/กร
ตลาด

- กิจกรรมงานประเพณี/วัฒนธรรมที่

สาคัญ
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
เรื่องเล่า
- สื่อประชาสัมพันธ์
- ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ชุมชน
- พัฒนาภาคีเครือข่าย/องค์กรด้าน
การท่องเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

พัฒนาคน

- คุณภาพชีวิต

- พัฒนาการศึกษา
- หลักประกันสุขภาพ
- ศาสนา

- ปูองกันและแก้ไขปัญหา

เสพติด
- To be number one
- CCTV

ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
พลังงาน

โครงสร้าง
พื้นฐาน

แหล่งเรียนรู้

อาชีพ/รายได้

- ขยะ

- โครงข่ายคมนาคม

- ศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษา

- พัฒนาทักษะแรงงาน

- คุณภาพน้า

- ระบบประปา

- ศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน

- ส่งเสริมอาชีพ

- พลังงานทดแทน

- ระบบปูองกันอุทกภัย

- ศูนย์เรียนรู้ในศาสนสถาน

- สถานที่พักผ่อน
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การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors)
จุดแข็ง ( Strengths)
จุดอ่อน ( Weaknesses )
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาการเกษตร
1. ขาดแรงงานทักษะและแรงงานฝีมือในพื้นที่
โดย เป็นพื้นที่ทานาร้อยละ 81 ของพื้นที่ทา
2. ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการยังขาด
การเกษตร
มาตรฐานรองรับ
2. มีแม่น้าสาคัญ 3 สาย แหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน ซึ่ง
3. การบูรณาการการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่มี
เป็นแหล่งน้าที่เพียงพอต่อการทาการเกษตร และมี
การเชื่อมโยงกันอย่างจริงจัง
ระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมากกว่า
4. ขาดการลงทุนอย่างจริงจังและการใช้ประโยชน์
ร้อยละ 83
จากจังหวัดที่อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3
3. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร และ
(BOI) ค่อนข้างน้อย
การแปรรูปผลผลิต (พื้นที่จัดรูป โรงสีข้าว ระบบ
5. ไม่มีการรวมกลุ่ม (Cluster) ของอุตสาหกรรมสาคัญ
ชลประทานที่ทั่วถึง และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ผลิตภัณฑ์จากข้าวและอ้อย)
6. ยังขาดการบูรณาการ ในการนาเทคโนโลยี
4. ทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคม
นวัตกรรม มาใช้
เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง
5. มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม จานวน 2 แห่ง ที่
สามารถรองรับการลงทุนและขยายการลงทุนได้
6. จังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ามันราข้าวที่
ดีที่สุดในประเทศไทย 2 แห่ง
7. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสิงห์บุรี (GPP) สาขา
อุตสาหกรรมเป็นสาขาสาคัญอันดับหนึ่ง อันดับ 2
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการปุาไม้ อันดับ 3
สาขาขายส่ง ขายปลีก
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร (External Factors )
โอกาส ( Opportunities )
1. รัฐบาล และ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร
2. รัฐบาลดาเนินนโยบายให้ประเทศเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย (ครัวของโลก)
3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้กับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร
4. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในด้านอุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรแปรรูป จากต้นน้าจนถึงปลายน้า
5. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหาร
จัดการภายในองค์กร
6. จังหวัดสิงห์บุรีมีนโยบายให้การส่งเสริมการ แปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก
เกษตรปลอดภัย เป็นโอกาสสาหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
7. เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 (BOI)
8. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถขยายห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ของสินค้า

ภัยคุกคาม ( Threats )
1. การลงทุนอุตสาหกรรมบางประเภท มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมขาดการยอมรับจากชุมชน
2. การทาการเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้าฝน
3. การวางผังเมืองเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง และราคาสินค้า
เกษตรมีความผันผวนมาก
5. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปทาให้เกิดภัยแล้ง
และภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานในหลายๆ ด้าน เช่น การเดินทาง
การติดต่อ ประสานงาน การขนส่ง และการขาด
แคลนวัตถุดิบ
6. นโยบายของรัฐในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อม
ทั้งทางด้าน บุคลากรและทักษะ ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
7. ข้อจากัดของกฎหมายผังเมือง ส่งผลกระทบต่อ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
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แนวทาง / วิธีการดาเนินงานจากการวิเคราะห์ TOWS MATRIX
จุดแข็งและโอกาส (Strength & Opportunity : S-O)
จุดแข็ง (Strength)
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาการเกษตร
โดยเป็ น พื้ น ที่ ท านาร้ อ ยละ 81 ของพื้ น ที่ ท า
การเกษตร
2. มีแม่น้าสาคัญ 3 สาย แหล่งน้าผิวดินและใต้
ดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่เพียงพอต่อการทาการเกษตร
และมี ร ะบบชลประทานครอบคลุ ม พื้ น ที่ จั ง หวั ด
มากกว่าร้อยละ 83
3. มีโครงสร้างพื้น ฐานสนับสนุนด้านการเกษตร
และการแปรรู ป ผลผลิ ต (พื้ น ที่ จั ด รู ป โรงสี ข้ า ว
ระบบชลประทานที่ทั่วถึง และโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและอ้อย)
4. ท าเลที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้ ก รุ ง เทพฯ และมี เ ส้ น ทาง
คมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง
5. มี เ ขตประกอบการอุ ต สาหกรรม จ านวน 2
แห่ง ที่สามารถรองรับการลงทุนและขยายการลงทุน
ได้
6. จังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ามัน
ราข้าวที่มีคุณภาพ จานวน 2 แห่ง
7. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสิงห์บุรี (GPP)
สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาสาคัญอันดับ 1 อันดับ
2 สาขาเกษตรกรรม การล่ า สั ต ว์ แ ละการปุ า ไม้
อันดับ 3 สาขาขายส่ง ขายปลีก

โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาล และ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร
2. รัฐ บาลดาเนินนโยบายให้ ประเทศเป็นแหล่ ง
ผลิตอาหารปลอดภัย (ครัวของโลก)
3. ความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการพัฒ นาอุตสาหกรรมแปรรูปด้าน
การเกษตร
4. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในด้านอุตสาหกรรมด้วยการส่ งเสริม
การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมที่ส อดคล้ องกับ ศัก ยภาพ
พื้นฐานของประเทศ เช่น การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป จากต้นน้ าจนถึ ง
ปลายน้า
5. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้ ม แข็ ง สามารถแข่ ง ขั น ได้ ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภายใน
องค์กร

มาตรการเชิงรุก (S-O)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ให้มีการ
พัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปด้าน
เกษตร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในสถานประกอบการ
4. กาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล และความต้องการของพื้นที่
5. ผลักดันยุทธศาสตร์สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
6. ส่งเสริมนาวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่มา
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
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จุดแข็ง (Strength)

โอกาส (Opportunity)
6. จังหวัดสิงห์บุรีมีนโยบายให้การส่งเสริมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุต สาหกรรมที่
ต่อเนื่องจากเกษตรปลอดภัย เป็นโอกาสสาหรับการ
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
7. เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 (BOI)
8. การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนสามารถ
ขยายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของสินค้า

มาตรการเชิงรุก (S-O)
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จุดแข็งและภัยคุกคาม (Strength & Threats : S-T)
จุดแข็ง (Strength)
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาการเกษตร
โดยเป็ น พื้ น ที่ ท านาร้ อ ยละ 81 ของพื้ น ที่ ท า
การเกษตร
2. มีแม่น้าสาคัญ 3 สาย แหล่งน้าผิวดินและใต้
ดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่เพียงพอต่อการทาการเกษตร
และมี ร ะบบชลประทานครอบคลุ ม พื้ น ที่ จั ง หวั ด
มากกว่าร้อยละ 83
3. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร
และการแปรรู ป ผลผลิ ต (พื้ น ที่ จั ด รู ป โรงสี ข้ า ว
ระบบชลประทานที่ทั่วถึง และโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและอ้อย)
4. ท าเลที่ตั้ง อยู่ ใ กล้ ก รุ งเทพฯ และมีเส้ น ทาง
คมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง
5. มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน 2
แห่ ง ที่ ส ามารถรองรั บ การลงทุ น และขยายการ
ลงทุนได้
6. จังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ามัน
ราข้าวที่มีคุณภาพจานวน 2 แห่ง
7. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสิงห์บุรี (GPP)
สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาสาคัญอันดับ 1 อันดับ 2
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการปุาไม้ อันดับ 3
สาขาขายส่ง ขายปลีก

ภัยคุกคาม (Threats)
1. การลงทุ นอุ ตสาหกรรมบางประเภทมี ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมขาดการยอมรับจากชุมชน
2. การวางผังเมืองเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง และราคาสินค้า
เกษตรมีความผันผวนมาก
4. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ ยนไปทาให้เกิดภัยแล้ ง
และภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานใน
หลายๆ ด้ า น เช่ น การเดิ น ทาง การติ ด ต่ อ
ประสานงาน การขนส่ง และการขาดแคลนวัตถุดิบ
5. นโยบายของรัฐ ในการถ่ ายโอนภารกิจให้ แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั ง ไม่มี ค วามพร้ อ มทั้ ง
ทางด้านบุคลากรและทักษะ ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน
6. ข้อจากัดของกฎหมายผังเมือง ส่งผลกระทบต่อ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

มาตรการเชิงป้องกัน (S-T)
1. ส่งเสริมเครือข่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปูองกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการใช้
หลั ก การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
สิ่งแวดล้อม
3. ส่ งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมใน
การให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. มีส่วนร่วมในการนาเสนอข้อคิดเห็น/ปรับปรุง
แก้ ไ ขกฎ หมายผั ง เมื อ งเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดกิจกรรมตอบ
แทนหรื อ คื น ก าไร แก่ สั ง คม/ชุ ม ชน รอบสถาน
ประกอบการ
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จุดอ่อนและโอกาส (Weakness & Opportunity : W-O)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดแรงงานทักษะและแรงงานฝีมือในพื้นที่
2. ผลิ ตภัณฑ์แ ละระบบบริ ห ารจั ดการยั งขาด
มาตรฐานรองรับ
3. การบูรณาการการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่
มีการเชื่อมโยงกันอย่างจริงจัง
4. ขาดการลงทุนอย่างจริงจังและการใช้ประโยชน์
จากจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นเขตส่ ง เสริ ม การลงทุ น เขต 3
(BOI) ค่อนข้างน้อย
5. ไม่มีการรวมกลุ่ม (Cluster) ของอุตสาหกรรม
สาคัญ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
6. ยังขาดการบูรณาการ ในการนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม มาใช้

โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาล และ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร
2. รัฐ บาลดาเนินนโยบายให้ ประเทศเป็นแหล่ ง
ผลิตอาหารปลอดภัย (ครัวของโลก)
3. ความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการพัฒ นาอุตสาหกรรมแปรรูปด้าน
การเกษตร
4. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในด้านอุตสาหกรรมด้วยการส่ งเสริม
การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ ศั กยภาพ
พื้นฐานของประเทศ เช่น การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรู ป จากต้น น้าจนถึ ง
ปลายน้า
5. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้ ม แข็ ง สามารถแข่ ง ขั น ได้ ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภายใน
องค์กร

มาตรการปรับปรุง (W-O)
1. พัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ส่ งเสริ มให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนได้รั บการรับรอง
มาตรฐาน
3. ส่ ง เสริม ให้ มีก ารรวมกลุ่ ม (Cluster) ของ
อุตสาหกรรมสาคัญ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในสถานประกอบการ
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จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)
6. จังหวัดสิงห์บุรีมีนโยบายให้การส่งเสริมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่องจากเกษตรปลอดภัย เป็นโอกาสสาหรับการ
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
7. เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 (BOI)
8. การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนสามารถ
ขยายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของสินค้า

มาตรการปรับปรุง (W-O)
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จุดอ่อนและภัยคุกคาม (Weakness & Threats : W-T)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดแรงงานทักษะและแรงงานฝีมือในพื้นที่
2. ผลิ ต ภัณ ฑ์ และระบบบริ ห ารจั ด การยั งขาด
มาตรฐานรองรับ
3. การบูรณาการการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่มี
การเชื่อมโยงกันอย่างจริงจัง
4. ขาดการลงทุนอย่างจริงจังและการใช้ประโยชน์
จากจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นเขตส่ ง เสริ ม การลงทุ น เขต 3
(BOI) ค่อนข้างน้อย
5. ไม่มี การรวมกลุ่ ม (Cluster) ของอุ ตสาหกรรม
สาคัญ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
6. ยั งขาดการบูร ณาการ ในการน าเทคโนโลยี
นวัตกรรม มาใช้

ภัยคุกคาม (Threats)
1. การลงทุนอุตสาหกรรมบางประเภทมีผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมขาดการยอมรับจากชุมชน
2. การวางผังเมืองเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง และราคาสินค้า
เกษตรมีความผันผวนมาก
4. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ ยนไปทาให้ เกิดภัยแล้ ง
และภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานใน
หลายๆ ด้ า น เช่ น การเดิ น ทาง การติ ด ต่ อ
ประสานงาน การขนส่ง และการขาดแคลนวัตถุดิบ
5. นโยบายของรั ฐ ในการถ่ า ยโอนภารกิจ ให้ แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง
ทางด้านบุคลากรและทักษะ ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน
6. ข้อจากัดของกฎหมายผังเมือง ส่งผลกระทบต่อ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T)
1. ยกระดับสินค้าภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและพัฒนาทักษะการผลิตให้มีรูปแบบที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนให้มีมาตรฐานครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่จะเข้า
สู่ระบบตลาด
4. สนับสนุนให้มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองที่เอื้อต่อ
สภาพการลงทุนในพื้นที่
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนาหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิต
4. กากับ ควบคุม การประกอบกิจการอุตสาหกรรม ภายใต้การดาเนินการตาม พ.ร.บ.แร่ฯ, กฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร, พ.ร.บ. โรงงานฯ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน
2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างประสิทธิภาพขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ชุมชน
เป้าประสงค์
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
๒. สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓. สถานประกอบการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความรู้ด้าน
วิชาการ เช่น กฎหมายการตลาด
๒ จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่า
๓ จา1นวนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน(โรงงาน)/ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การรับรองมาตรฐาน (มผช.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1 สถานประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2 ส่งเสริมเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปูองกันด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
๑. สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ใช้หลักธรรมาภิบาล
เป็นแนวทางประกอบกิจการ
๒. สมาชิกเครือข่ายฯ ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์ ภาคอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมชุมชนมีการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนให้มีการพัฒนาด้าน
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมชุมชนได้รับการพัฒนาใน เชิงนวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

วิสัยทัศน์

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ อก. สปอ. และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
แผนยุทธศาสตร์
สปอ.ปี พ.ศ.
2560 - 2564

ปฎิรูปอุตสาหกรรม
สู่ 4.0 เพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของ
ไทยให้เติบโต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
4.5 ภายในปี
2564

ภาคอุตสาหกรรมมี
ผลิตภาพปจจัยการ
ผลิตรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.5 ภาย
ในป 2564

แหล่งอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร
อาหารปลอดภัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมืองเกษตร
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิต
สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข

เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม
ให้เติบโตและ
เข้มแข็ง

การผลักดันและ
บูรณาการนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ส่งและยกระดับ
มาตรฐานการผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรอาหาร
ปลอดภัยให้มี
คุณภาพ

- ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยแบบ
ครบวงจร

- เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ขี ด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น อุ ต สาหกรรมและ
อุตสาหกรรมชุมชน

การพัฒนาปัจจัย
การเสริมสร้างศักยภาพ
สนับสนุนให้เอื้อต่อ ของธุรกิจอุตสาหกรรม
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ปี พ.ศ.
2561 -2564

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา
จังหวัด ปี พ.ศ.
อุตสาหกรรมจังหวัด
2561 – 2564 ปี พ.ศ. 2562 - 2564

แผนยุทธศาสตร์
อก.ปี พ.ศ.
2560 - 2564

-

- พัฒนาศักยภาพ
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้าน
การท่องเที่ยว

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
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แผนยุทธศาสตร์
อก.ปี พ.ศ.
2560 - 2564

แผนยุทธศาสตร์
สปอ.ปี พ.ศ.
2560 - 2564

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ปี พ.ศ.
2561 - 2564

การส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม

เพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม
และบริหารจัดการ
สถานประกอบการให้
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
การพัฒนาสมรรถนะ
สมรรถนะองค์กร องค์กรเพื่อให้บริการ
เพื่อให้บริการอย่าง อย่างมีคุณภาพ
มีคุณภาพ

-

แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี พ.ศ.
อุตสาหกรรมจังหวัด
2551 – 2564 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
- ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัยแบบ
ครบวงจร

การบริ หารจั ดการสิ่ งแวดล้ อม
อุ ตสาหกรรม และเครื อข่ าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

- พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้
-

-
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ส่วนที่ 6
ภาคผนวก

