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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สิ งห์ บุ รี จั ดทาขึ้น เพื่อเป็ น กรอบทิศทางการพัฒ นาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสิ งห์ บุรี และเป็ นแนวทาง
การด าเนิ น งานของส านั ก งานอุ ตสาหกรรมจั ง หวัด สิ งห์ บุ รี โดยมีก รอบแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และสอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.
2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ ได้แก่ แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อก่อให้เกิดพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง มุ่งไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด
สิงห์บุรีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ประกอบกับมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระดับพื้นที่ (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติ
ต่างๆที่มีผ ลต่ อการพัฒ นาอุ ตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ ดังกล่ า ว นาไปสู่ การกาหนดวิสั ย ทัศน์ พันธกิ จ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งในด้า นการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวั ตกรรม มาประยุกต์ใช้ก่อให้ เกิด การเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้อง เพื่อเอื้อต่อการลงทุน ลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
โดยมีการกากับดูแลอย่ างทั่ว ถึง มีก ารถ่ายทอดองค์ ความรู้ และการสร้างเครือข่า ยการมีส่ ว นร่ว มของภาค
ประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีขอบเขต ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน
ให้มคี วามเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. ส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการบริหารจัดการที่มีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4. กากับควบคุม การประกอบกิจการอุตสาหกรรม ภายใต้การดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะการให้บริการด้านอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. เสริมสร้างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการด้านอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
(เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป)
4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการใหม่
(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาท
และโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ)
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคมี
อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการนานโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาสู่แนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมชุมชน ให้มีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางในการพัฒ นาที่ให้ ความส าคัญกับการพัฒ นากลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
2) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
เป้าหมายที่ 2.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ที่มี
หน้าที่ในการส่งเสริม สนั บสนุ น และพัฒนาผู้ประกอบการแล้ ว ยังให้ความส าคัญในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาทักษะ
การผลิต การบริห ารจั ดการ และการพัฒ นาช่องทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนามิติเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนด้าน
วิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น การส่งเสริม
และพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชนให้มีความโดดเด่น มีมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการขยายช่องทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
มีสมดุล
เป้าหมายที่ 2.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมายที่ 2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
เป้าหมายที่ 2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืนส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ลดการปลดปล่ อ ยมลพิ ษ และผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการนา
มาตรฐานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CRR – DPIM) และอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ในการนี้
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีในฐานะตัวแทนกระทรวงได้นาแนวทางการดาเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวง มาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เป้าหมายที่ 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ
4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
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4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี สนองต่ อ นโยบายของกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ดาเนินงานในภารกิจ โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม”
โดยนานวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น
การใช้ระบบ IT มาใช้ทางานให้ผู้รับบริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น การใช้บริการผู้ประกอบการออนไลน์
ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs การบริหารจัดการองค์การ โดยนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ในระดั บ พื้ น ที่ มี ร ะบบการติ ดตามและประเมิ นผลการด าเนิ น การด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ตลอดจนการดาเนินโครงการเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุง
โครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาจังหวัดมีการบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีมาตรการกากับดูแลที่เสริมสร้าง
ความโปร่งใส และการป้องกันทุจริตรวมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็น 3 การเกษตร
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ด้วยศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดสิงห์บุรี ที่เป็นแหล่งพื้นที่ด้านเกษตรกรรม
มีระบบชลประทานทั่วถึงมีสินค้า OTOP ของจังหวัดได้รับการส่งออก เช่น จักสานจิ๋ว
กุน เชี ย งปลา หมู ทุบ ปลาทุ บ สมุน ไพร รวมทั้ ง ยั งเป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหารปลา และ
ร้านอาหารปลาที่มีคุณภาพ สอดรับกับการกาหนดตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัดที่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชน เป็นศูนย์กลางอาหารและเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
จนได้รับการบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีมาอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตทางการเกษตร
ที่ มี คุ ณ ภาพดี เ หมาะสมต่ อ ยอดในภาคอุ ตสาหกรรมแปรรู ปเพื่ อสร้ างมู ลค่าเพิ่ม และ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เช่น ข้าว ปลา แพะ ไก่พื้นเมือง กล้วยน้าว้า กล้วยหักมุก
กล้วยหอมทอง กล้วยหอม ผักปลอดภัย และผลไม้อื่นๆ ตามฤดูกาล
2) แผนย่อย 3.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตแลบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้า
พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
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- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- สร้างอัตลักษณ์หรือนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้าง
ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตร
อัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่
ภาคการผลิ ต อื่ น เช่ น การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร และส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคสิ น ค้ า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก
 เป้าหมายของแผนย่อย
- สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3) แผนย่อย 3.2 เกษตรปลอดภัย
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตาม
หลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้ง
ดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การค้าระดับสากล
 เป้าหมายของแผนย่อย
- สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
4) แผนย่อย 3.4 เกษตรแปรรูป
 แนวทางการพัฒนา
- ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและใช้ วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ เ ชื่ อ มโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการผลิตตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่า
ในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
- สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังเก็บเกี่ยว
และการแปรรู ป อาทิ บรรจุภั ณฑ์ อัจ ฉริย ะ ควบคุ มคุ ณภาพและความปลอดภั ย
ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยึดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
- ส่ ง เสริ ม การสร้ า งตราสิ น ค้า และขยายช่ องทางการตลาดด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้า และการปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 เป้าหมายของแผนย่อย
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
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(2) ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
จากการที่รัฐ บาลได้กาหนดทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ สู่
ประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ได้ดาเนินการสนองตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมในการมุ่งส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 และเกษตรอุตสาหกรรม ด้วยการให้บริการด้านการเงิน
ได้แก่ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจ มีแนวความคิด หรือการนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
หรืองานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดในกระบวนการผลิตหรือบริการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น
2) แผนย่อย 3.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
 แนวทางการพัฒนา
- สร้ า งและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ ให้ มี จิ ต วิ ญ ญาณของการเป็ น
ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตรา
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์
และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมสมั ย ใหม่ รวมถึ ง ค านึ ง ถึ ง การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของ
สินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
- พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย
รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากร
คุณภาพ
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปรับรูปแบบธุรกิจใหม่
โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดาเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้
เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทาให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่ม
อานาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต
การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น
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เป้าหมายของแผนย่อย
- เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
- เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
3) แผนย่อย 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
 แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัดให้มี
ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดที่มีมูลค่าสูง
พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ตลาดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ
- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้อง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนรุ่ น ใหม่ รวมทั้ ง ตลาดสิ น ค้ า ส าหรั บ กลุ่ ม เฉพาะ เช่ น สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและอินเทอร์เนต โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิ ทัลในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนพั ฒ นาศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ที่ มี ม าตรฐานในทุ ก ภู มิ ภ าค และมี ร ะบบ
เทคโนโลยี ที่ทัน สมัยในกระบวนการกระจายสิ นค้าโดยประสานความร่ว มมือกับ
ภาคเอกชน
 เป้าหมายของแผนย่อย
- เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
- เป้าหมายที่ 3 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
(3) ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการขยายผลและต่อยอดการดาเนินงาน
ตามแนวทางประชารัฐเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามนโยบาย
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นการสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้น
การสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการพัฒนา
และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ผู้ ป ระกอบการในสาขาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ท าให้
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) แผนย่อย 3.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
 แนวทางการพัฒนา
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 เป้าหมายของแผนย่อย
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
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3) แผนย่อย 3.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับ
สู่ชุมชน
- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน
 เป้าหมายของแผนย่อย
- ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(4) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศ
ให้เป็นไปแนวทางอุตสาหกรรมสีเขี ยว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Industry) ซึ่ ง เน้ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ งตามศั ก ยภาพด้ า นทรั พ ยากรและ
โครงสร้ า งด้ า นกายภาพ เพิ่ ม ผลผลิ ต และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ การค้ า
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้ อย่าง
เป็นสุขและยั่งยืน
2) แผนย่อย 3.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก
ปศุสัตว์ และการประมง ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าและกาหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การผลิ ตให้ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม และมี มาตรการเพื่ อจ ากั ดการใช้ เทคโนโลยี ตาม
ศักยภาพ หรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์ อุปทาน และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่
ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้า งพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ
วิธีการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการ
ทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน
 เป้าหมายของแผนย่อย
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563

8

3) แผนย่อย 3.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 แนวทางการพัฒนา
- จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
- จัดการคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและอุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
 เป้าหมายของแผนย่อย
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
- คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและแหล่งน้าทะเล มีคุณภาพเหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร
และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(5) ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒนา
- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
- ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด” เป็น “การให้บริการ
ที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ”
 เป้าหมายของแผนย่อย
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
2.2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : อุตสาหกรรมการเกษตร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : อุตสาหกรรมอาหาร
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – วิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (สนับสนุน)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
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หัวข้อที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 : การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้า
2.2.2.2 การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)
ประเด็นย่อยที่ 3 : ทรัพยากรแร่
3.1 เร่งรัดจัดทาพื้นที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมือง
3.2 พัฒนาเครื่องมือกากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3.3 สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่
ประเด็นการปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1.4 ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการ
ขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
ประเด็นย่อยที่ 1.5 บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง
ประเด็นย่อยที่ 1.7 กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจให้โรงงาน
จัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ประเด็นย่อยที่ 1.8 ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อกาหนดด้าน
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็น ย่อยที่ 1.9 ลด/เลิ กการใช้ส ารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเด็นย่อยที่ 1.10 ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการ
การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ประเด็ นปฏิรูปที่ 2 : ปรั บปรุ งระบบและกลไกการเฝ้า ระวัง ควบคุม ติดตาม และ
ตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที่ 2.3 จัดทาทาเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส
ประเด็นย่อยที่ 2.4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ
(โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้ส ารเคมีในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม
ประเด็นย่อยที่ 2.5 กากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเข้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษ
กับสถานประกอบการที่กระทาผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษ
ให้ มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น : มลพิ ษ จากการใช้ ส ารเคมี ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ประเด็นย่อยที่ 2.6 พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการควบคุม
เฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการ
ของเสียจากการผลิต

ด้าฒนการป้
องกันและปราบปรามการทุ
แผนปฏิบัติก2.2.2.3
ารด้านการพั
นาอุตสาหกรรมจั
งหวัดสิงห์บุรี ปี 2563จริตและประพฤติมิชอบ
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หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการ
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) เป้าหมายรวม
(1) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุด ร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 15
(2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและการให้บริการจากรากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่ม
สู ง ขึ้ น และมีก ารลงทุ น ในการผลิ ต และบริ ก ารฐานความรู้ชั้ น สู งใหม่ ๆ ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อ
ต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
(3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาชน บทบาทภาครั ฐ ในการบริ ก าร ซึ่ ง ภาคเอกชน
ดาเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่น
ลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระมาขึ้น โดยอันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายใน
การดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
 ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
(2.2) แนวทางการพัฒนา
- เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงิน ฐานรากตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสารถพึ่งพาตนเองได้
มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
- เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา

(3.2) แนวทางการพัฒนา
- การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ทั้งการพัฒนาภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว และ
ภาคการค้าและการลงทุน
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน และระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ
และแก้ไขวิกฤติหมอกควัน
 ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับ
การกาจัดอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรม
อันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
 ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วั ด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิ กฤติห มอกควั นได้รั บการแก้ไขและมีค่ าอยู่ใ น
เกณฑ์มาตรฐาน
(4.2) แนวทางการพัฒนา
- การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
- แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย
และของเสี ย อั น ตรายที่ เ กิ ด จากการผลิ ต และบริ โ ภค สร้ า งเมื อ งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
- ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
(5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน และระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ
และแก้ไขวิกฤติหมอกควัน
 ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับ
การกาจัดอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรม
อันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
 ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วั ด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิ กฤติห มอกควั นได้รั บการแก้ไขและมีค่ าอยู่ใ น
เกณฑ์มาตรฐาน
(4.2) แนวทางการพัฒนา
- การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
- แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
 เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
และอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอด
งานวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
และพัฒนามาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถการแข่งขันในระดับ
ที่สูงขึ้น
 แนวทางการพัฒนา
(1) ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย การต่ อ ยอดงานวิ จั ย และพั ฒ นา การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม
(2) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูงทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(3) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้ องการในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง
(4) พั ฒ นามาตรฐาน การตรวจสอบรั บ รองระบบงานและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
 เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
(2) กาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อชี้นาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
(3) ศึกษาและกาหนดพื้นที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
(4) พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์การให้บริการ และห้องทดสอบให้สามารถบริการงาน
เสริมสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมาย
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการดาเนินกิจการที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนากลไกในการกากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
(3) บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม
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(4) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
 แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(2) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
(4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการ
เชิงพื้นที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จานวน 76 จังหวัด และการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด จานวน 18 กลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลักดันแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ เกิดการพัฒนานโยบายและยุ ทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายรั ฐ บาลและสภาพแวดล้อมใหม่ที่ส ามารถนาไปใช้ เป็นกรอบในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีกรอบการดาเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม และสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้ การดาเนิ นการดังกล่ าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับตามภารกิจข้างต้น กลุ่มนโยบายและแผนงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 ขึ้น มีสาระสาคัญ ดังนี้
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี
 ประวัติความเป็นมา
สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1650
โดยพระเจ้าไกรสร ราชโอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ได้สร้างขึ้น
ครั้งเมื่อเสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาพักขึ้นบก ณ ที่เป็นที่ตั้ง
เมืองสิงห์เดิม คือ ตั้งอยู่ลาน้าจักรสีห์ ตาบลจักรสีห์ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในปัจจุบันใกล้วัดหน้าพระธาตุ
มีเมืองเก่า เรียกว่า "บ้านหน้าพระลาน" เพื่อที่พระองค์จะเดินทางลงเรือที่วัดปากน้า แม่น้าลพบุรีต่อมาได้ย้าย
เมืองไปตั้งทางแม่น้าน้อยตาบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์ ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อาเภอค่ายบางระจัน
ครั้ น พ.ศ. 2310 เมื่อเสี ย กรุงศรีอยุ ธ ยาให้ แ ก่พม่าแล้ ว จึงย้ายเมืองสิ ง ห์ มาตั้งทางแม่น้ า
เจ้าพระยา ริมปากคลองนกกระทุง ตาบลบางมอญ (ปัจจุบัน คือ ตาบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี) การย้ายครั้งนี้
น่าจะเป็ น สมัย เดีย วกับ การตั้งเมืองอ่างทองในสมัยธนบุรี ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์ราว พ.ศ. 2473
(รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาล
จึงได้จัดตั้งกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) ขึ้นประกอบด้วยเมือง 8 เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท พรหมบุรี ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอินทร์บุรี ใน พ.ศ. 2439-2440 ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรีลง
ให้ เ ป็ น อาเภอขึ้น กับ เมื องสิ งห์ บุ รี และย้ ายไปตั้ งที่ ตาบลบางพุท รา อัน เป็ นที่ตั้ งจั งหวัด สิ งห์ บุรี ในปัจ จุบั น
เนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกว่าเดิม เพราะพื้นที่เป็น เนินสูงน้าท่วมไม่ถึง
วีรกรรมของชาวค่ายบางระจัน ในหนังสือพระราชพงศาวดารหลายๆ ฉบับ กล่าวถึงการรบที่ค่าย
บางระจัน อัน เป็น ผลให้เกิดวีรกรรม ณ บ้านบางระจัน สมัยกรุงศรีอยุธ ยา ซึ่งทาให้ ทั่ว ประเทศรู้จักจังหวัด
สิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันสามารถต่อสู้กับทัพพม่า เป็นเวลาถึง 5 เดือน ตั้งแต่เดือน 4
ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึงวันจันทร์แรม 2 ค่า เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309
 ลักษณะทางกายภาพ
1. ขนาดที่ตั้ง
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น
822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ติดอาเภอบ้านหมี่ และอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ติดอาเภอไชโย อาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ติดอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถม
ของตะกอนบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การทากสิกรรม
พื้นที่กว่าร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพื้นที่น้อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดต่างๆ
ทั่วไป พื้นที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้าทะเล ดังนั้นในฤดูน้าหลากจึงมักมีน้าท่วมขัง
เป็นเวลานานๆ พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ พื้นดินเป็นลูกคลื่น
ลอนลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้าบนผิวดิน จนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป
3. ลักษณะทางธรณี
สัณฐานของพื้นที่ แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ
1) พื้นที่ที่เป็นคันดินตามธรรมชาติ อยู่ตามสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และร่องน้าเก่า
มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ กว้างไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร มีความยาวขนานตามแนวลาน้า มีระดับค่อนข้างสูงกว่าที่ราบ
ข้างเดียว ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆ เช่น อาเภอเมืองสิงห์บุรี อาเภออินทร์บุรี
อาเภอพรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง
2) พื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม น้าท่วมถึงอยู่ใกล้แม่น้า หลังคันดินธรรมชาติ เกิดจากการเอ่อล้ นของ
น้ า จึ งมี ลั กษณะแบนราบเรี ยบกว้ างขวาง มี ระดั บค่ อนข้ างต่ า มั กมี น้ าท่ วมในฤดู น้ าหลาก ใช้ เป็ นพื้ นที่ ท า
การเกษตรจาพวกนาข้าว
3) พื้นที่เป็นลอนลาด อยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณอาเภอค่ายบางระจัน และบางส่วนของ
อาเภอบางระจัน มีลักษณะเป็นลูกระนาดหรือลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากน้าผิวพื้นพัดพามากัดเซาะจนเป็นร่องกว้าง
มีระดับค่อนข้างสูง น้าท่วมไม่ถึง ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรจาพวกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น
4) พื้นที่เป็นหนองบึง อยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ใกล้แม่น้าลาคลองและที่ราบลุ่ม น้าท่วมถึง
มีลั กษณะเป็ นที่ราบลุ่ มต่า มี น้ าขังอยู่ ตลอดเวลาที่ มีระดั บต่ ามาก น้ าจากบริเวณข้างเคียงจึ งไหลมารวมกั น
มีลักษณะสัณฐานกลมมน ในบริเวณที่มีระดับน้าขังค่อนข้างตื้น มักใช้ทานาน้าลึก ส่วนที่มีน้าขังมาก ๆ มักปล่อย
ให้ว่างเปล่า
4. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอื่นในภาคกลาง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม
 ลักษณะทางสังคม
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง จานวน
2 แห่ง เทศบาลตาบล จานวน 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 33 แห่ง
จากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 จังหวัดสิงห์บุรี
มีประชากรทั้งสิ้นจานวน 209,453 คน เป็นชาย จานวน 99,771 คน และเป็นหญิง จานวน 109,749 คน
จานวนบ้าน 76,406 หลังคาเรือน จานวนผู้ชายคิดเป็น ร้อยละ 47.63 ของประชากรทั้งหมด และจานวนผู้หญิง
คิดเป็นร้อยละ 52.39 ของประชากรทั้งหมด เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
และเทศบาลตาบล จ านวน 54,117 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83 และอยู่ในเขตชนบทจานวน 155,336 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.16 จังหวัดสิงห์บุรี มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรน้อยมาก และมีแนวโน้มลดลง อาเภอ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด ได้แก่ อาเภออินทร์บุรี รองลงมาได้แก่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี และอาเภอบางระจัน
ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายไทย นอกจากนั้นยังมีคนไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ในเขตเมืองเป็นส่วนมาก
และมีไทยพวนในพื้นที่อาเภอพรหมบุรี ลาวแง้ว และลาวเวียงในพื้นที่อาเภออินทร์บุรี
 โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ
1. การคมนาคม
มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ได้แก่
1) หมายเลข 32 แยกจากทางหลวงแผ่ น ดินหมายเลข 1 ที่อาเภอบางปะหั น จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท
2) หมายเลข 309 สายอ่างทอง-ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท
3) หมายเลข 311 สายลพบุรี-สิงห์บุรี เชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข 309 ที่จังหวัดสิงห์บุรี
4) หมายเลข 11 จากอาเภออินทร์บุรี -พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอาเภอตากฟ้า อาเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
5) หมายเลข 3039 สายสุพรรณบุรี -สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าทางอาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
การบริ การรถโดยสารประจาทางของจังหวัดสิงห์ บุรี มีให้ บริการทั้งรถโดยสารธรรมดา
รถโดยสารปรับอากาศ และรถตู้
2. ไฟฟ้า
จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัด (364 หมู่บ้า น)
เป็ น จ านวนผู้ ใช้ ไฟรวม 77,592 ราย โดยอ าเภอที่ มีจานวนผู้ ใ ช้ไฟมากที่สุ ด ได้แก่ อ าเภอเมื องสิ งห์ บุรี
(21,562ราย) รองลงมาได้แก่ อาเภออิน ทร์ บุรี และอาเภอค่ายบางระจัน ตามล าดั บ อาเภอที่มี การใช้
กระแสไฟฟ้ามากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี (227 ล้านกิโลวัตต์/ชั่ว โมง) รองลงมาได้แก่ อาเภอพรหมบุรี
และอาเภออินทร์บุรี ตามลาดับ การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จาแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย
กิจการ (สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม) และ สถานที่ราชการและที่สาธารณะ บ้านที่อยู่อาศัยในอาเภอเมือง
สิงห์บุรีใช้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด (42 ล้า นกิโลวัตต์/ชั่วโมง) และกิจการในอาเภอพรหมบุรีใช้กระแสไฟฟ้ามาก
ที่สุด (198 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
3. ประปา
มีครัวเรือนที่ใช้น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จานวน 10,814 ครัวเรือน สาหรับ
ครัวเรือนที่อยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค ใช้น้าประปาของเทศบาลตาบลและหมู่บ้าน มีจานวน
ทั้งหมด 613 แห่ง สามารถใช้งานได้ 597 แห่ง และไม่สามารถใช้งานได้จานวน 16 แห่ง จะเห็นได้ว่าระบบ
ประปาในพื้นที่จั งหวัดมีครอบคลุมพื้นที่ แม้บางหมู่บ้านไม่มีระบบประปาแต่ก็ใช้ น้าประปาร่วมกับหมู่บ้านอื่น
ปัญหาที่พบคือ ระบบประปาที่มีอยู่ในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
มีสภาพช ารุ ดทรุ ดโทรม จึ งมี การขอก่ อสร้ างระบบประปาเพิ่ มเติ ม และหลายแห่ งพบปั ญหาน้ าไม่ สะอาดถู ก
สุขลักษณะ
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4. โทรศัพท์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตารางที่ 1 สถิติการบริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2555 – 2559
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

2559

20,624
9,247

20,629
9,247

20,622
9,247

20,097
9,247

20,097
9,247

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

17,723
1,433
13,529
1,204
203
900
2453

16,427
1,433
12,690
1,204
203
895
2,005

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

14,079
1,417
10,342
1,204
203
895
1,051

ที่มา : บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
: สานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ตารางที่ 2 ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560
อุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โทรศัพท์
โทรสาร
คอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ครัวเรือนทัง้ หมด

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ฯ

67,830
67,830
67,830
67,830

2,042
18,239
42,149

ครัวเรือนที่ไม่มี
อุปกรณ์ฯ
65,788
67,830
49,591
25,681

ที่มา : สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 สานักงานสถิติแห่งชาติ

5. ศาสนา
มีวัดทั้งหมด 184 วัด พระภิกษุ 1,489 รูป และสามเณร 451 รูป มัสยิด จานวน 2 แห่ง
และโบสถ์คริสต์ จานวน 3 แห่ง (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2560)
6. การศึกษา
ปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จ านวน 12 โรงเรีย น มีโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุ รี จานวน 104 โรงเรี ยน โรงเรียนเอกชน จานวน 14 แห่ ง โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 7 โรงเรียนและโรงเรียนพระปริยัติธรรม จานวน 6 โรงเรียน
นอกจากนี้ จังหวัดสิงห์บุรีมีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาครัฐ จานวน 5 แห่ง ภาคเอกชน จานวน 1 แห่ง
และระดับอุดมศึกษา จานวน 1 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวิทยาเขตสิงห์บุรี)
7. การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลรัฐ จานวน 6 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จานวน 1 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล 47 แห่ง คลินิกทุกประเภท 94 แห่ง ร้านขายยา 96 แห่ง แพทย์ 69 คน ทันตแพทย์ 25 คน
เภสัชกร 40 คน พยาบาล 633 คน จานวนเตียง 572 เตียง จานวนประชากรต่อแพทย์ เท่ากับ 3,059.49 : 1
ประชากรต่อทันตแพทย์ เท่ากับ 8,444.2 : 1 และประชากรต่อพยาบาล เท่ากับ 333.49 : 1 มีจานวนคนไข้
ที่เข้าโรงพยาบาลเฉลี่ย 101,635.58 คนต่อเดือน โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 3,059.49 คน
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ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 8,444.2 คน เภสัชกร 1 คนต่อประชากร 5,277.63 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน
ต่อประชากร 30,157.86 คน และจากสถิติจานวนผู้ป่วยที่ใช้บริการสาธารณสุขภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2555-2560
จะเห็นได้ว่ามีจานวนผู้ป่วยมาใช้บริการในจานวนที่เพิ่มในทุกๆ ปี และสถิติการตาย ในช่วงปี 2558-2560
มีสาเหตุการตายของผู้ ป่วย 3 อันดับแรก ได้แก่ เนื้องอก รองลงมาได้แก่ โรคของระบบไหลเวียนโลหิ ต และ
โรคของระบบหายใจ
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรน้า จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่
1) แม่น้าเจ้าพระยา
แม่น้าเจ้าพระยา ไหลผ่านพื้นที่อาเภออินทร์บุรีอาเภอเมืองสิงห์บุรี และอาเภอพรหมบุรี
ความยาวประมาณ 49 กิโลเมตร ในปั จจุบันประโยชน์ของการใช้น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาด้านการเกษตร
โดยตรงน้อย เนื่องจากในฤดูฝนจะมีน้าไหลหลากมากเกินไป ส่วนใหญ่ฤดูแล้งปริมาณน้าน้อยลง ระดับน้าจะอยู่
ตามร่องกลางแม่น้าเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถนาน้ามาใช้ในด้านการเกษตรได้สะดวก
2) แม่น้าน้อย
แม่น้าน้อยเป็นลาน้าธรรมชาติ รับน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่าน
พื้นที่อาเภอบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน และอาเภอท่าช้าง ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมีประตู
ระบายน้าของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาชัณสูตร ตั้งอยู่ตอนเหนือของอาเภอบางระจัน และประตูระบายน้า
ของโครงการส่งน้าและบารุงรักษายางมณี ตั้งอยู่ตอนใต้ของอาเภอท่าช้าง แม่น้าน้อยเป็นแหล่งน้าที่นามาใช้
ด้านการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้าให้อยู่เต็มฝั่งพร้อมที่จะนาน้ามาสู่พื้นที่การเกษตรได้
โดยสะดวก
3) แม่น้าลพบุรี
แม่น้าลพบุรีเป็นลาน้าธรรมชาติ แยกจากฝั่งซ้ายแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณด้านทิศเหนือไป
ยังทิศตะวันออกของอาเภอเมืองสิงห์บุรี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ฤดูฝนมีน้าหลาก มีน้าล้นถึงริมฝั่ง
แต่ในฤดูแล้ง เมื่อน้าลดลงการเกษตรที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้าจะสามารถใช้พื้นที่จากบริเวณลาดตลิ่งของแม่น้าไป
จนถึงระดับน้าในแม่น้า สาหรับปลูกพืชผักและพืชไร่อายุสั้น
4) ลาแม่ลาการ้อง
ลาแม่ลาการ้องเป็ นล าน้าธรรมชาติ มีลั กษณะเป็นคลองยาวมีน้าตลอดปี อยู่ในเขต
อาเภอเมืองสิงห์บุรี ถึงอาเภออินทร์บุรี ที่ กม.4+500 มีความยาวประมาณ 46 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ
40 – 80 เมตร สามารถรับน้าได้ ในอัตราความจุสูงสุด 30.420 ม./วินาที ความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 1 : 12,000
ต้นคลองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลประศุก ไหลผ่านตาบลห้วยชัน ตาบลอินทร์บุรี ตาบลทับยา อาเภออินทร์บุรี
และตาบลบางกระบือ ตาบลต้นโพธิ์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี และไหลผ่าน ปตร.ลาชวด ที่ กม.50 + 420 ไหลลงสู่
แม่น้าเจ้าพระยา โดยผ่าน ปตร. พระงามที่ตาบลพระงาม อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้าอื่นๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ คลองเชียงรากและคลองโพธิ์ชัย รวมทั้งหนองบึง ซึ่งมีอยู่ทั่วไปประมาณ
117 แห่ง และคลองส่งน้าชลประทานขนาดเล็กอีก 188 แห่ง แหล่งน้าดังกล่าวนอกจากจะช่วยในการเกษตรแล้ว
ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาช่อนและเป็นแหล่งทาการประมงของชาวจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย
2. ทรัพยากรดินและธรณีสัณฐาน
พื้นที่ตะกอนลาน้า (Fluvial plain) เป็นพื้นที่เกิดใหม่ จากการทั บถมของลาน้าในปัจจุบัน
มีส ภาพพื้ น ที่ ร าบเรี ย บถึ ง ค่ อนข้ า งราบเรี ย บ (flat to nearly level) เกิ ด ตามแม่ น้ าสายหลั ก เช่ น แม่ น้ า
เจ้าพระยา ลาแม่ลา ลาการ้อง ลาเชียงราก และลาโพธิ์ชัย ประกอบด้วย สันดินริมน้า (river levee) เกิดเป็น
แนวริมฝั่งแม่น้าเป็นส่วนใหญ่ ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถมเป็นตะกอนใหม่ เนื้อละเอียดปานกลางถึงละเอียด
และพื้นที่ราบน้าท่วมถึง (flood plain) เป็นที่ราบลุ่มหลังสันดินริมน้า
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3. ทรัพยากรป่าไม้
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ไ ม่ มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ห รื อ อยู่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ มี เ พี ย งพื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชน
ประมาณ 1,452 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้า ป่าชุมชนปลูกโดยชุมชน และให้ชุมชนดูแลรักษา พร้อมใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน
4. แร่ธาตุ
จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีแร่ธาตุที่สาคัญในพื้นที่
5. ภัยธรรมชาติ
ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา จังหวัดสิงห์บุรีเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้ง และเกิดเป็นประจา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให้สามารถคาดการณ์ห้วงเวลาการเกิดภัยธรรมชาติได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง
ในขณะเดียวกันมีสาธารณภัยรูปแบบใหม่และ/หรือมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) ซึ่ ง ท าให้ ค าดการณ์ ไ ด้ ย าก มี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง อาทิ เ ช่ น ภั ย จาก
แผ่นดินไหว การกัดเซาะ ดินทรุดตัว โรคระบาด
3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
จังหวัดสิ งห์ บุ รี ได้ให้ อาเภอดาเนินการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ล ะตาบล
จากข้อมูลแผนชุมชน แผนตาบล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ แล้วสรุป
รวบรวมเป็นภาพรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ประชาชนในพื้นที่เสนอและจังหวัดได้สรุปเป็นภาพรวมปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้า นสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบและด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
ปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านเศรษฐกิจ
1) ปัญหาหนี้นอกระบบ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 1) สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2) ภัยแล้งทาให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้
2) ส่ งเสริมการลดรายจ่ ายเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญา
3) ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ยมีราคาแพง
เศรษฐกิจพอเพียง
3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือส่งเสริม
4) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
การปลูกพืชใช้น้าน้อย
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรทาปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุน
5) เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
5) รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนจัดทาบัญชีครัวเรือน
และควบคุมราคาสินค้า
6) ขาดแคลนน้าในการทาการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
6) สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
7) สนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์
การเกษตรเพื่อสร้างอานาจต่อรอง
8) จัดสรรที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร
9) ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้เกษตรกร
10) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
11) พัฒนาแหล่งน้าโดยการขุดลอกแหล่งน้า
สาธารณะที่ตื้นเขินและขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร
12)ปรับปรุงระบบชลประทานและการบริหารจัดการ
น้าให้มีประสิทธิภาพ
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ปัญหา
ด้านสังคม
1) ขาดสถานที่สาหรับออกกาลังกาย
2) ปัญหาไฟฟ้าตก
3) ระบบประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอและไม่ได้
มาตรฐาน
4) ถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชนชารุดเป็นหลุมบ่อ
ขาดการปรับปรุงซ่อมแซม
5) ปัญหาการแตกแยกทางความคิดของคนใน
ชุมชน
6) ไม่มีสถานที่กลางสาหรับจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน

แนวทางแก้ไขปัญหา
1) สนับสนุนการสร้างลานกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้หมู่บ้าน/ชุมชน
2) สนับสนุนเพิ่มสายไฟฟ้าแรงสูงหรือปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
3) ปรับปรุงระบบประปาให้มีนาสะอาดและ
้
ได้มาตรฐาน
4) ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมชุมชน
เพื่อสร้างความสามัคคี
6) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
7) สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลาประชาคม
หมู่บ้าน/ศูนย์เรียนรู้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1) ปัญหาอุทกภัย และการกัดเซาะตลิง่ ริมแม่น้า

1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วม/พนังกั้นน้า
และเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2) แหล่งน้าตืน้ เขิน มีผักตบชวา และวัชพืช
2) ขุดลอกแหล่งน้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และกาจัด
กีดขวางทางน้า โดยเฉพาะในแม่น้าลพบุรี
ผักตบชวา/วัชพืชในแหล่งน้า
3) ถนนตามริมแม่น้า ลาคลอง ทรุดตัวเนื่องจากน้าใน 3) รณรงค์ สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของ
แหล่งน้าแห้ง โดยเฉาะในพืน้ ที่รมิ แม่น้าน้อยในเขต
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
อาเภอท่าช้างและอาเภอค่ายบางระจัน
สิ่งแวดล้อม
4) ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4) จัดให้มีการเก็บขยะอย่างทั่วถึงและกาจัดอย่าง
ถูกวิธี
5) ปัญหาขยะและความสะอาดในชุมชน
5) ส่งเสริมการจัดการขยะที่ตน้ ทาง
ด้านความมั่นคงและความสงบ
1) การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะใน
1) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลุ่มเยาวชน
โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
2) ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน/ความปลอดภัยในชีวิต
2) จัดกิจกรรมกีฬา/นันทนาการให้เยาวชนใช้เวลาว่าง
และทรัพย์สนิ
ให้เป็นประโยชน์
3) วัยรุ่นรวมกลุ่มแข่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์
3) จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์
4) ปัญหาอาชญากรรม
4) พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
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) ภาครัฐประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชน
ไม่ทั่วถึง
2) การบริหารงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1) หน่วยงานภาครัฐต้องเข้าถึงประชาชนใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องสาคัญ
2) ติดตั้งหอกระจายข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อ
เป็นใช้ในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารในพื้นที่
อย่างทั่วถึง
3) ใช้แผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่

ที่มา : สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี

 การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ปี 2559
มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ร้อยละ 95.58 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่ป่า ร้อยละ 0.05 และพื้นที่นอก
ภาคเกษตร ร้อยละ 4.37 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี
และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2557 - 2559
พื้นที่

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท)
2557
2558
2559
2557
2558
2559
ประเทศ
13,132,241 13,672,851 14,533,466 195,995 203,356 215,455
ภาคกลาง
750,165
788,547
812,217
239,332 251,392 258,839
สิงห์บุรี
25,644
24,157
24,969
126,006 118,295 121,910
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
: สานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

จากสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2559 จังหวัดสิงห์บุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GPP) ณ ราคาประจาปี พ.ศ.2559 เท่ากับ 24,969 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคน 121,910 บาท
เป็นลาดับที่ 4 ของภาคกลาง และลาดับที่ 29 ของประเทศ
ตารางที่ 4 สัดส่วนมูลค่า GPP ตามสาขาการผลิตของจังหวัดสิงห์บุรี (ณ ราคาประจาปี) พ.ศ. 2555 - 2559
หน่วย: ล้านบาท
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทาเหมืองแร่ เหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก็ส และระบบปรับ
อากาศ
การประปาและการจัดการ
ของเสีย

พ.ศ. 2555
6,015
6,015

พ.ศ. 2556
5,646
5,646

พ.ศ. 2557
4,102
4,102

พ.ศ. 2558
2,749
2,749

พ.ศ. 2559
2,456
2,456

22,695
58
7,715
763

22,103
56
7,759
832

21,542
52
7,680
832

21,408
65
7,311
772

22,513
49
7,769
755

49

57

66

128

98
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สาขาการผลิต
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
การเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุนอื่นๆ
การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศฯ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

พ.ศ. 2555
1,474
3,190

พ.ศ. 2556
826
2,925

พ.ศ. 2557
750
2,742

พ.ศ. 2558
751
2,709

พ.ศ. 2559
788
2,951

577
91
191
1,034
853

582
96
204
1,155
1,027

601
98
192
1,246
707

618
108
177
1,341
763

639
116
140
1,524
791

2

2

2

2

4

33

29

27

35

40

1,388

1,097

834

948

969

4,044
880

4,156
945

4,351
1,013

3,838
1,086

3,731
1,160

80

82

81

81

103

273

275

269

676

887

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
: สานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัด มีภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัว
ของสาขาการผลิตที่สาคัญ 3 ลาดับแรก ได้แก่ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม รองลงมาได้แก่ สาขาเกษตรกรรม
การป่าไม้ และการประมง และสาขาการขายส่ง ขายปลีกตามลาดับ โดยในปี พ.ศ. 2559 สาขาการผลิต
อุตสาหกรรม มีมูลค่า 7,769 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรมฯ มีมูลค่า 2,456 ล้านบาท
ตารางที่ 5 มูลค่า GPP จังหวัดสิงห์บุรี (แบบ TOP Down) พ.ศ. 2555- 2559
รายการ
มูลค่า GPP ตามราคาประจาปี
(ล้านบาท)
มูลค่า GPP (ปริมาณลูกโซ่)
(ล้านบาท)
อัตราการเจริญเติบโต (ร้อยละ)

พ.ศ. 2555
28,710

พ.ศ. 2556
27,749

พ.ศ. 2557
25,644

พ.ศ. 2558
24,157

พ.ศ. 2559
24,969

18,085

17,454

16,384

15,403

15,490

-

-3.3

-7.6

-5.8

3.4

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

3. เกษตรกรรม
จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 514,049 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน 411,781 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน มีการใช้พื้นที่
ทาการเกษตรทั้งหมด 491,535 ไร่ (ร้อยละ 95.62) จาแนกเป็นที่นา 345,313 ไร่ (ร้อยละ 67.18) พืชไร่
111,942 ไร่ (ร้อยละ 21.78) พืชสวน 2,241 ไร่ (ร้อยละ 0.44) เลี้ยงสัตว์ 396 ไร่ (ร้อยละ 0.08) และ
พื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง 2,579 ไร่ (ร้อยละ 0.50)
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4. ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
พื้น ที่ส่ ว นใหญ่ของจั งหวัดสิ งห์บุรี อยู่ในเขตชลประทานมีจานวนทั้งสิ้ น 411,781 ไร่
การส่งน้าไปสู่พื้นที่ เพาะปลูก ทาได้โดยการส่งน้าเข้าคลองส่งน้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้า
และบารุงรักษาจานวน 6 โครงการ คือ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ชัณสูตร โครงการส่งน้าและบารุงรักษายางมณี โครงการส่งน้าและบารุงรักษามหาราช โครงการส่ งน้าและ
บ ารุ งรั กษาช่ องแค และโครงการส่ งน้ าและบารุงรักษามโนรมย์ โดยโครงการส่ ง น้าและบารุ งรักษาทั้ง 6
โครงการดังกล่าว ได้กาหนดแผนการจัดสรรน้าเพื่อการเกษตร อุปโภค – บริโภค ดังนี้
ฤดูฝน จะเริ่มส่งน้าเข้าคลองส่งน้าสายต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของแต่ละโครงการดังกล่าว
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี เพื่อให้เกษตรกรทานาปีเป็นส่วนใหญ่
ฤดูแล้ง จะเริ่มส่งน้าเข้าคลองส่งน้าสายต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของแต่ละโครงการดังกล่าว
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้เกษตรกรทานาปรังเป็นส่วนใหญ่
5. การผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ
การผลิตพืช
1) ข้าว
เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก โดยมีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของพืชเศรษฐกิจทั้งหมด
จานวน 324,979 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.04 ของพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 381,559ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 74.23 ของพื้นที่จังหวัด โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว กข 31 (ปทุมธานี 80) ข้าว กข 41 ข้าว
กข 47 มีการเพาะปลู กทุกอาเภอ จากข้อมูลปี 2560 การปลูกข้าวรวมทั้งสิ้ น 343,757 ไร่ ผลผลิตรวม
253,309 ตัน แยกเป็น
ข้าวนาปี เริ่มเพาะปลูกในเดือนเมษายน - ตุลาคมของทุกปี และมีการเก็บเกี่ยว
ประมาณเดือนกรกฎาคม-กุมภาพันธ์ เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 จานวน 325,008 ไร่ มีผลผลิต
รวมทั้งสิ้น 225,352 ตัน
ข้าวนาปรัง เริ่มเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายน - มีนาคมของทุกปี จะเก็บเกี่ยว
ประมาณเดือนมีนาคม-สิงหาคม เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560 จานวน 188,352 ไร่ มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น
121,890 ตัน
สถานการณ์การเพาะปลูกข้าว
พื้นที่นาในจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 325,008 ไร่ ปีเพาะปลูก 2560 มีการเพาะปลูก
ข้าวนาปี จ านวน 307,086 ไร่ คิดเป็ น ร้ อยละ 94.48 ของพื้นที่นาทั้งหมด แยกเป็นข้าวเจ้า จานวน
287,652 ไร่ และ ข้าวเหนียว จานวน 19,434 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 207,926 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
ข้าวเจ้า เท่ากับ 699 กก./ไร่ ข้าวเหนียว เท่ากับ 834 กก./ไร่
2) พืชไร่
อ้อยโรงงาน อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญรองลงมาจากข้าว สามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรได้อย่างดี ส่วนใหญ่ปลูกมากที่อาเภอบางระจัน และอาเภอค่ายบางระจัน ซึ่งมีโรงงานน้าตาลตั้งอยู่ที่
อาเภอบางระจัน ปี 2560 มีพื้นที่ปลูก 27,279 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 21,236 ไร่ ผลผลิตรวม 354,468 ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 16,691 กิโลกรัมต่อไร่
ถั่วลิสง ปลูกที่อาเภออินทร์บุรี มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,150 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 1,150 ไร่
ผลผลิตรวม 375 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 326 กิโลกรัมต่อไร่
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ตารางที่ 6 แสดงเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตอ้อยโรงงาน และถั่วลิสง ปีเพาะปลูก 2557 – 2560
ปีเพาะปลูก

ชนิดพืช

เนื้อที่ปลูก
(ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลผลิต(ไร่)

ผลผลิตที่
ผลผลิตเฉลี่ย
เก็บเกี่ยวได้
(กิโลกรัม/ไร่)
(กิโลกรัม)
2558 อ้อยโรงงาน 12,204
8,511
171,518
20,153
ถั่วลิสง
2,325
1,479
1,460
987
2559 อ้อยโรงงาน 13,776
8,571
152,778,250
17,826
ถั่วลิสง
2,331
1,715
2,297,480
1,340
2560 อ้อยโรงงาน 27,279
21,236
354,468,539
16,691
ถั่วลิสง
1,150
1,150
375,000
326
หมายเหตุ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) อ้อยโรงงาน 1.09 บาท/กิโลกรัม และ ถั่วลิสง 34 บาท/กิโลกรัม
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

3) ไม้ผล
ปี 2560 มีพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งสิ้น 5,310 ไร่ ไม้ผลที่ปลูกกันมากได้แก่ มะม่วง กล้วยน้าว้า
มะนาว และกระท้อน
4) ไม้ยืนต้น
ปี 2560 มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 612 ไร่ มี 3 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ามัน มะพร้าว และ ไผ่
5) พืชผัก
ปี 2560 มีพื้นที่ปลูกพืชผักทั้งสิ้น 551 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูกได้แก่ กะเพรา แค กะหล่าปลี
ข้าวโพดรับประทานฝักสด ข้าวโพดหวาน คะน้า แคนตาลูป ชะอม ตะไคร้ แตงกวา แตงโมเนื้อ แตงโมอ่อน
ถั่วฝักยาว บวบ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ฟัก/แฟง ฟักทอง มะเขือเทศบริโภคสด และผักอื่นๆ
พืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของจังหวัด สิงห์ บุรี ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และถั่ว ลิสง และมี
ครัวเรือนเกษตรกร จานวน 25,009 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.04 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด
และเป็นครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จานวน 22,056 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.19
ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด
6. การผลิตปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์นับเป็นสาขาที่สาคัญสาขาหนึ่ง รองจากการปลูกพืช มีทั้งเลี้ยงเพื่อการบริโภค
เพื่อใช้งานและเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรีมีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ในปี 2560 จานวน
6,487 ครัวเรือน
7. การผลิตประมง
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้าจืดที่สาคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง เนื่องจาก
มีแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น แม่น้าสาคัญไหลผ่านจังหวัด 3 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และแม่น้า
ลพบุรี นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง โดยเฉพาะคลองชลประทาน มีครอบคลุ ม
ทุกอาเภอ นอกจากนี้ จั งหวัดยั งเป็ น แหล่ งผลิ ตปลาช่อนแม่ล าที่มีชื่อเสี ยง เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุ ด
มีเทศกาลกินปลาในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสภาพจังหวัดสิงห์บุรี มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสาหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับเป็นอาชีพเสริมและเพื่อการพาณิชย์
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รูปแบบการเลี้ยง ได้แก่ เลี้ยงในบ่อ เลี้ยงในร่องสวน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงในกระชัง และเลี้ยงใน
บ่อซีเมนต์ ในปี 2560 มีปริมาณการผลิตสัตว์น้าจืดจากการเพาะเลี้ยง จานวน 649,800 กิโลกรัม
มีปริ มาณลดลงจากปีก่อน จานวน 5,000 กิโลกรัม สาหรับแหล่ งน้าธรรมชาติ มีผลผลิตสั ตว์น้าที่จับได้จาก
ธรรมชาติ จานวน 584,628 กิโลกรัม ลดลงจากปีก่อน จานวน 10,772 กิโลกรัม
8. การท่องเที่ยว
จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์/ศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน/เกษตร
9. กาลังแรงงานและการมีงานทา
ตารางที่ 7 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2555 – 2560
ปี 2555

สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- ก า ลั งแร งงานที่ ร อ
ฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่น ๆ

ปี 2556

ปี 2557

201,714 202,401 170,008
137,507 139,740 120,193
135,854 137,494 119,408
1,577
1,196
505
75
1,050
280
64,207 62,661 49,814
16,336 15,565 13,546
14,812 16,283 11,218
33,059 32,003 25,051

ปี 2558
171,188
118,072
115,599
1,184
1,289
53,116
16,011
11,423
25,682

ปี 2559

ปี 2560

172,334
114,229
111,436
2,353
440

173,349
114,758
111,863
2,752
143

58,105
18,065
11,610
28,430

58,591
17,865
11,397
29,328

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ตารางที่ 8 สถิติการว่างงานและอัตราค่าแรงขั้นต่าในจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2555-2561
ปี พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

อัตราการว่างงาน (%)
1.15
0.86
0.42
1.00
2.06
2.40
1.21

จานวนคนว่างงาน (คน)
1,577
1,196
505
1,184
2,353
2,752
1,382

อัตราค่าแรงขั้นต่า (บาท)
246
300
300
300
300
300
310

หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = (จานวนคนว่างงาน * 100 )/ กาลังงาน
ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี (ปี 2561 ใช้ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2561)

จังหวัดสิงห์บุรีมีประชากรในวัยทางาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน 173,349 คน พบว่า
เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม 114,758 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 111,863 คน คิดเป็นร้อยละ 97.47
ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน 2,752 คน หรือร้อยละ 2.39 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
แต่หากนาผู้ว่างงาน อัตราการว่างงานมาเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GPP
Growth) แล้ว จะเห็ น ได้ว่า แม้จังหวัดสิงห์ บุรี จะมีอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นก็ตาม แต่ไม่ส่งผล
กระทบกับเศรษฐกิจของจังหวัดมากนัก ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ว่างงานในจังหวัดสิงห์บุรีส่วนใหญ่ มีอาชีพภาค
เกษตรกรรม ดังนั้น ฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะแล้งจัด ภาคเกษตรกรรมขาดน้าทาการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดการลังเลเพื่อทาการเพาะปลูก จึงเกิดภาวการณ์ว่างงานเป็นช่วงๆ เป็นต้น
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Labour Productivity ผลิตภาพแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภาพแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556
แสดงให้เห็นว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มลดลง ใน ปี พ.ศ. 2557
ตารางที่ 9 แสดงผลิตภาพแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2555 – 2559 คานวณตาม GPP จังหวัดสิงห์บุรี
และผู้มีงานทาของจังหวัด
ปี พ.ศ.

GPP

จานวนผู้มีงานทา (คน)

ผลิตภาพแรงงาน (ล้านบาท/คน)

2555

28,710

135,854

0.211

2556

27,749

137,494

0.202

2557

25,644

119,408

0.215

2558

24,157

115,599

0.209

2559
24,969
111,437
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
: สานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

0.224

 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ วันที่ 27
ตุลาคม2562 มีจานวนทั้งสิ้น 161 โรงงาน เงินลงทุนรวม 19,732.825 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน
12,991 คน สถานประกอบการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอที่อยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข
32 (ถนนสายเอเชีย) ได้แก่ อาเภอพรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี และอินทร์บุรี
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน
จาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ

จานวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม

จานวนเงินทุน
(ล้านบาท)

รวม
รวม
161
19,732.825
12,991
เมืองสิงห์บุรี
35
3,460.646
1,094
บางระจัน
23
2,068.763
1,564
ค่ายบางระจัน
20
1,009.584
374
พรหมบุรี
41
10,308.381
6,787
ท่าช้าง
4
13,735.000
19
อินทร์บุรี
38
2,871.712
3,153
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563

จานวนคนงาน
ชาย
7,061
678
1,236
274
3,613
17
1,243

หญิง
5,930
416
328
100
3,174
2
1,910
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงจานวนโรงงาน เงินทุน และคนงานตามหมวดอุตสาหกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2562
หมวดอุตสาหกรรม
รวม
การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแต่งกาย
เครื่องหนัง
ไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากไม้
เฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน
กระดาษและ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
กระดาษ
สิ่งพิมพ์
เคมี
ปิ โ ต ร เ ค มี แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์
ยาง
พลาสติก
อโลหะ
โลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า
ขนส่ง
อื่นๆ

จานวนโรงงาน
(โรง)
161
34
15
1
1
0
0
13

เงินทุน
(บาท)
19,732,825,010.00
1,286,809,591.00
3,748,000,000.00
348,691,000.00
1,157,660,000.00
0.00
0.00
582,952,000.00

จานวนคนงาน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
7,061 5,930 12,991
343
75
418
1,197
281
1,478
114
43
157
413
879
1,292
0
0
0
0
0
0
231
343
574

กาลังการผลิต
(แรงม้า)
719,095.15
34,769.75
372,047.56
5,738.93
33,374.93
0.00
0.00
11,169.64

2

81,180,000.00

84

41

125

502.54

2

2,787,689,584.00

480

188

668

124,143.12

0
6
3

0.00
66,035,000.00
304,372,248.00

0
88
17

0
80
3

0
168
20

0.00
857.50
1,397.90

3
7
27
1
6
3
11
10
16

113,600,000.00
889,150,000.00
3,293,424,736.00
79,870,000.00
405,110,000.00
505,100,000.00
2,875,135,288.00
639,432,294.00
568,613,269.00

160
444
852
9
167
193
1,829
252
188

262
638
573
1
17
61
1,877
212
356

422
1,082
1,425
10
184
254
3,706
464
544

6,156.16
15,166.78
43,788.45
12,996.41
3,190.00
1,510.76
31,824.00
3,717.00
16,743.72

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)

ตารางที่ 12 ประเภทอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562 ที่มีเงินทุน 10 ลาดับ
ประเภท
อุตสาหกรรม
เงินทุน
(ล้าน
บาท)
ร้อยละ
จานวน
(โรง)
ร้อยละ
แรงงาน
(คน)
ร้อยละ

ลาดับที่
๑

ลาดับที่
๒

ลาดับที่
๓

ลาดับที่
๔

ลาดับที่
๕

ลาดับที่
๖

ลาดับที่
๗

ลาดับที่
๘

ลาดับที่
๙

ลาดับที่
๑๐

อาหาร

ผลิตภัณฑ์
อโลหะ

ไฟฟ้า

การเกษตร

สิ่งทอ

พลาสติก

ขนส่ง

ไม้และ
ผลิตภัณฑ์
จากไม้

อื่นๆ

3,748.00

3,293.42

2,875.13

กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์
ภัณฑ์จาก
กระดาษ
2,787.68

1,286.80

1,157.66

889.15

639.43

582.95

568.61

18.99
15

16.69
27

14.57
11

14.12
2

6.52
34

5.86
1

4.50
7

3.24
10

2.95
13

2.88
16

9.31
1,478

16.77
1,425

6.83
3,706

1.24
668

21.11
418

0.62
1,292

4.34
1,082

6.21
464

8.07
574

9.93
544

11.37

10.96

28.52

5.14

3.21

9.94

8.32

3.57

4.41

4.18

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
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ประเภทอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดสิ งห์บุรีที่ มีเงินทุนสูง 5 ลาดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
เงินทุนรวม 3,748.00 ล้านบาท รองลงมา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ เงินทุนรวม 3,293.42 ล้านบาท
อุตสาหกรรมไฟฟ้า เงินทุนรวม 2,875.13 ล้านบาท อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์ภัณฑ์จากกระดาษ
เงินทุนรวม 2,787.68 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการเกษตร เงินทุนรวม 1,286.80 ล้านบาท ตามลาดับ
ตารางที่ 13 ตารางแสดงจานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2558 – 2562
ประเภทอุตสาหกรรม
รวม
การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแต่งกาย
เครื่องหนัง
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
สิ่งพิมพ์
กระดาษ
เคมี
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
ยาง
พลาสติก
อโลหะ
โลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า
ขนส่ง
อื่นๆ

ปี 2558
249
39
30
4
2
0
0
22
13
2
2
8
3
4
13
41
1
11
9
12
18
15

ปี 2559
256
40
30
4
2
0
0
23
13
2
2
8
3
4
12
43
1
11
9
13
18
18

ปี 2560
252
40
30
4
2
0
0
23
12
2
2
8
3
4
11
41
1
12
7
13
19
18

ปี 2561
238
36
28
4
2
0
0
22
12
2
2
8
3
4
11
36
1
11
8
13
18
17

ปี 2562
161
34
15
1
1
0
0
13
2
2
0
6
3
3
7
27
1
6
3
11
10
16

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)

ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มอัตราการเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 – 2562
ความเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
จานวนโรงงาน (โรง)
จานวนคนงาน (คน)
จานวนเงินลงทุน (ล้านบาท)

ปี 2561
238
13,991
18,374.898

ปี 2562
161
12,991
19,732.825

ร้อยละ
ลดลง ร้อยละ 32.35
ลดลง ร้อยละ 92.85
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 107.39

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)

จากตารางที่ 13 และ 14 ในปี 2562 ประเภทอุต สาหกรรมที่ มีจานวนโรงงานมากที่สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมการเกษตร จานวน 34 โรงงาน รองลงมาได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมอโลหะ จานวน 27 โรงงาน และ
ประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆ จานวน 16 โรงงาน ตามลาดับ ทั้งนี้ ในปี 2558 – 2561 จานวนโรงงานมี
การปรั บตัว เพิ่มขึ้น และลดลงเพีย งเล็ กน้ อยเท่านั้น แต่ส าหรับในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ลดลง 77 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 32.35 จานวนคนงานลดลง
ร้อยละ 7.15 ส่วนด้านเงินลงทุนยังคงมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.39
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563

29

สาเหตุ ที่จ านวนโรงงานอุต สาหกรรมลดลง เนื่ องจากผู้ ป ระกอบการบางส่ ว นประสบปัญ หาด้า น
เศรษฐกิจในการประกอบการ การขอเลิกกิจการ การประกาศใช้กฎหมายผังเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคและข้อจากัด
ในการขยายกิจการโรงงาน รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบั งคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม 2562 มีผลใน
การปรับจาพวกโรงงานในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรีใหม่ โดยโรงงานที่มีเครื่องจักร ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงาน ไม่
เกิน 50 คน ไม่ได้อยู่ในการกากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม สาหรับในส่วนของจานวนเงินทุนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีการขอขยายโรงงานอุตสาหกรรม
3.1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) และศักยภาพของจังหวัดสิงห์บุรี
จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่กาลังเผชิญอยู่ จังหวัดได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก
และกาหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้
จุดแข็ง ( Strengths)
1.สภาพภู มิ ประเทศและระบบนิเวศเป็น ที่ ราบลุ่ ม น้ า
ท่วมถึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อปัจจัยการผลิต
ในการทาเกษตรกรรม โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 67 ของพื้ น ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด คิ ด เป็ น เนื้ อ ที่ ป ระมาณ
345,000 ไร่
2.แหล่งน้ าตามธรรมชาติทั้งผิ วดิน /ใต้ดิน มีความอุด ม
สมบูรณ์ เช่น ลาแม่ลา เป็นถิ่นกาเนิดและแหล่งอาศัย
ของสัตว์น้าที่มีผลผลิตเชิงคุณภาพในระดับสูงและเป็น
เอกลักษณ์สาคัญของจังหวัดสิงห์บุรี โดยเฉพาะปลาช่อน
แม่ลา
3. โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิตและการแปรรูป
หลั ง เก็ บ เกี่ ย วภายในจั ง หวั ด มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ที่เหมาะสมกับผลผลิตได้แก่ การจัดรูปที่ดิน โรงสีข้าว
ระบบชลประทานที่ทั่ วถึง(ครอบคลุม มากกว่า ร้อยละ
83 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด) รวมทั้งมีโรงงานหรือวิสาหกิจ
แปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
4. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการ
แปรรูป และการนาไปสร้างมู ลค่าเพิ่ม ในอุต สาหกรรม
การเกษตร เช่น ข้าว ปลา แพะ ไก่พื้นเมือง กล้วยน้าว้า
กล้ว ยหักมุก กล้ว ยหอมทอง กล้วยหอม ผักปลอดภัย
และผลไม้อื่นๆ ตามฤดูกาล
5. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น วีรชน
ชาวบ้านบางระจัน ฯ วิถีชีวิตลาน้า เช่น ลาแม่ลา และ
วั ฒ นธรรมมี ค วามหลากหลายของร่องรอยทางอารย
ธรรมหลายยุคสมัยบนฐานอัตลักษณ์เมืองพุทธเกษตร
และมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศาสนา ศิ ล ปะ ประเพณี
วั ฒ นธรรมที่ โ ดดเด่ น ซึ่ ง ต่ า งมี ศั ก ยภาพในการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวระดับสูง

จุดอ่อน ( Weaknesses)
1.เกษตรกรประสบปั ญ หาการผลิ ต ที่ มี ต้ น ทุ น สู ง
ประกอบกับไม่มีที่ดินทากินเป็นของตัวเอง ขาดอานาจ
ในการต่อรองและการทาตลาดแบบครบวงจร
2.ขาดการบริ ห ารจั ด การน้ าเชิ ง บู ร ณาการอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนแนวทางและมาตรการ
ที่ชัดเจนในภาคปฏิบัติต่อการสร้างความมั่น คงด้านน้า
(Water Security) และการรั ก ษานิ เ วศวิ ท ยาทางน้ า
(Ecohydrology) เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
3.ขาดการลงทุ น การพั ฒ นาแรงงานให้ มี ทั ก ษะที่
เหมาะสมมารองรับและการขยายโอกาสทางการตลาด
เพื่อสร้างศักยภาพเชิงแข่งขัน
4. ขาดความสามารถในการช่วยเหลือและการส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีศักยภาพพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองใน
การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและการสร้าง/ประยุกต์ใช้
นวั ต กรรมในรู ป แบบของเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
(Appropriate Technology ) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Eco Friendly ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบการท า
เกษตรกรรมในปัจจุบัน
5.กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับภาคการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการแปรรูป
ผลิตผลเป็นสินค้าแปรรูปทางการเกษตรยังไม่สามารถ
ให้บริการเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม รวดเร็วและครบ
วงจรที่ทันต่อความต้องการและสถานการณ์ เช่น การ
ช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ การวิเคราะห์ดิน การวิจัย
พั น ธุ์ พื ช และการวิ จั ย แหล่ ง น้ า การแก้ ไ ขปั ญ หาโรค
ระบาดในพืชและการระบาดของแมลง และการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม
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จุดแข็ง ( Strengths)
6. องค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของปราชญ์
ชาวบ้ า นยั ง เป็ น เสาหลั ก ในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
การประกอบอาชี พเช่น การทาเกษตรกรรมแบบครบ
วงจร ตารับอาหารในการกินอยู่ของสูตรแม่ครัวหัวป่าก์
แหล่งเรียนรู้การผลิตไหสี่หู เป็นต้น
7.ท าเลและต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ อ ยู่ ใ กล้
กรุงเทพฯและเป็นส่วนหนึ่งในโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ สิ น ค้ า เกษตรอุ ต สาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค
8. การให้บริการด้านสาธารณสุขมีมาตรฐานครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนใน
จั ง หวั ด ได้ อย่ า งทั่ ว ถึง ทุ กเพศวั ย และมี เครือ ข่า ยดู แ ล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รองรับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากร
ผู้สูงอายุ
9. มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด
ทาให้ประชาชนได้รับโอกาสและเกิดการขยายโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
10. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเอื้ออานวยต่อการสร้าง
เสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีอายุยืนยาวขึ้น
11. ภาคประชาคมและประชากรผู้ สู ง อายุ ภ ายใน
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และเกิ ด การ
รวมกลุ่ ม เป็ น เครื อ ข่ า ยที่ มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาจังหวัด

จุดอ่อน ( Weaknesses)
6.การบริ ก ารและการจั ด การท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วยั ง ขาดทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน/ประสิ ท ธิ ภ าพให้
สอดคล้ อ งตามมาตรฐานสากล รวมทั้ ง ถึ ง การจั ด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว/การท าตลาดยั ง ไม่
สามารถยกระดับให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มได้เท่าที่ควร
ยั ง ขาดการท าให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วซ้ า การสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผ่านเรื่องเล่า สินค้า/บรรจุภัณฑ์และบริการ
ไม่เป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์
เช่น จุดประชาสัมพันธ์ปฏิทินการท่องเที่ยว ขาดข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย รวมทั้ ง ขาดการบู ร ณาการระหว่ า ง
หน่วยงาน
7 . ภ า ค ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า
การท่ อ งเที่ ย วของสิ ง ห์ บุ รี ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ที่ ชั ด เจนร่ ว มกั น ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มและการจั ด การ
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระบบ

8.ทรั พ ยากรบุ ค คลด้ า นการท่ อ งเที่ ย วมี ทั ก ษะและ
ความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาษา
ต่ า งชาติ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า จึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด ตลาด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีเป้าหมาย
9.เส้นทางและเครือข่ายคมนาคมภายในจังหวัดบางส่วน
ยังไม่ได้มาตรฐาน และขาดความปลอดภัย เช่น ถนนใน
ชนบท จุ ด แยกสั ญ ญาณไฟจราจร และประชาชน
บางส่วนยังขาดวินัยจราจร
10.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ยังประสบปัญหา
ในการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
11.กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีระบบการบริหารจัดการ
การมี ส่ ว นร่ ว มที่ ยั ง ไม่ เ ข้ ม แข็ ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการ
ขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ เฉพาะในท้ องที่ ต่ า งๆเช่ น
ชุมชนตามลาแม่ลา ยังขาดแนวทางและศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นที่ร่วมกันเชิงบูรณาการ
12.อุ บั ติเหตุ และความเสี่ ย งในการจราจรทางบกบน
ถนนสายหลักและถนนสายรองภายในจังหวัดสิ งห์บุ รี
มีระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
13.การพั ฒ นาด้ า นการศึกษาของจั ง หวั ด ยั ง ขาดการ
สร้างกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทั้ ง 4 ด้ า น (๔H) คื อ Head (กิจ กรรมพั ฒ นาสมอง),
Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรมพัฒนา
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จุดแข็ง ( Strengths)

จุดอ่อน ( Weaknesses)
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ) Health (กิจ กรรมพั ฒ นาสุ ข ภาพ)
และครอบคลุม ตามบริบทของท้องถิ่น ทาให้นักเรียน/
เยาวชนขาดความเข้ ม แข็ ง ทางจริ ย ธรรมและเป็ น
พลเมื อ งดี รวมไปถึ ง ขาดความเชื่ อ มโยงและการ
สนั บ สนุ น งบประมาณอย่ า งเพี ย งพอให้ ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง
14. อายุ เ กษตรกรมี ค่ า เฉลี่ ย เพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้
ทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตรในจังหวัดไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในบริบทเชิงพื้นที่
15. จั งหวั ด สิ งห์ บุ รีมี อัต ราการเพิ่ ม ขึ้น ของประชากร
ลดลงขาดทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อตลาดแรงงาน
1 6 . ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ
การบริหารจั ด การขยะ ส่ ง ผลต่ อปัญ หาด้ า นสุ ขภาวะ
ที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี
17. การขยายตัวของปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
ทาให้คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดยังไม่ดีเท่าที่ควร
18. แรงงานทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการน าเทคโนโลยี /
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
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โอกาส ( Opportunities )
1.แนวโน้ ม รั ฐ บาลและแนวโน้ ม ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในและ
ต่า งประเทศ ส่ งเสริม การบริโ ภคและการผลิ ตอาหาร
ปลอดภั ย เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาการเกษตรของจั ง หวั ด
สิงห์บุรี
2.นักท่ องเที่ย วที่มี ระดั บการศึกษาโดยเฉลี่ ยสู ง ขึ้น ใน
กลุ่มชนชั้นกลางมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าและบริการ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมเพิ่ ม ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ขยายตั ว ของตลาดส าหรั บ สิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาในสถานที่
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ตลอดจนภาครั ฐ มี
นโยบายส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย กระตุ้ น ให้
นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มากขึ้น
3.จังหวัดสิงห์บุรีเป็นพื้นที่ที่มีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้และเป็น
จุดเชื่อมโยงในโครงข่ายระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก ซึ่งสามารถทาให้
เกิ ด การขยายโอกาสทางเศรษฐกิ จ ได้ ควบคู่ กั บ การ
พัฒนาเส้ นทางรถไฟรางคู่สายกรุง เทพฯ – ปากน้าโพ
และรถไฟ ความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – พิษณุโลก
4. นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ และนโยบายประชารัฐ ทาให้
การขับ เคลื่อนการพัฒ นาของราชการมี ประสิ ทธิ ภาพ
และคล่องตัว และเอื้ออานวยต่อภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
5. การเจริญเติบโตของตลาดดิจิตอลที่มีต้นทุนต่าและ
ได้ รั บ ความนิ ย มสู ง ขึ้ น เป็ น โอกาสทางการตลาดให้
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ส ามารถขยายโอกาสและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิ จการเกษตร
และการท่องเที่ยวสูงขึ้น
6. แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0
และการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นการสร้างคุณภาพให้กับ
สินค้าและบริการจากรากฐานทรัพยากรของจังหวัดให้มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการ

ภัยคุกคาม ( Threats )
1.ภัย ธรรมชาติ (อุท กภัย , ภัย แล้ง , วาตภัย ,การแพร่
ระบาดของศัต รูพื ช ,โรคระบาดของสั ตว์ ปีก) และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ภาวะโลกร้อน)
2.ปั ญ หาการเมื อ งท าให้ น โยบายของรั ฐ บาลมี
การเปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่อง
3.นโยบายในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของ
จั ง ห วั ด ( เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง บ่ อ ย ) ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
การบริหารงานของจังหวัด ทาให้ขาดความต่อเนื่อง
4. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
บางประการ
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม รวมทั้งการสารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี ได้กาหนด
ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด
1. เป็นแหล่งพื้นที่ด้านเกษตรกรรม ระบบชลประทานทั่วถึง
2. มีทุนทางสังคมด้านพุทธศาสนาจานวนมาก มีวัด พระ ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนา
3. สินค้า OTOP ของจังหวัดได้รับการส่งออก เช่น จักสานจิ๋ว กุนเชียงปลา หมูทุบ ปลาทุบสมุนไพร
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
5. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลา และร้านอาหารปลาที่มีคุณภาพ
การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัด
จากศักยภาพและการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมของจังหวัด จึงได้กาหนดตาแหน่งการพัฒ นาของ
จังหวัดที่สอดคล้องไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชนใน
จังหวัด ดังนี้
1. ศูนย์กลางอาหารและเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน
2. เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
3. เมืองแห่งความสุขสงบ คนมีคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุรี (Vision)
“ศูนย์กลางอาหารและเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข”
อาหาร เกษตรปลอดภัย = 1.ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ บ ริ โ ภคมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี 2.รั บ รองแหล่ งผลิ ต 3.ระบบรับ รอง
มาตรฐาน/กากับดูแล
สังคมเป็ น สุ ข = สั งคมมีความสงบสุ ข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีรายได้เพียงพอ มีความสุข และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วสร้ า งสรรค์ = แหล่ งท่ องเที่ย วที่ เ ปิด โอกาสให้ นั กท่ อ งเที่ย วศึก ษา เรี ย นรู้ ประวั ติศ าสตร์
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน
พันธกิจ ( Mission ) :
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบ
โครงสร้างทางสังคม ทุนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์
ที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่ตลาดผู้บริโภคผ่านหลายช่องทาง
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
เป้าประสงค์ : เพิ่มการผลิตและสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.4 พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.5 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร/กลุ่ม
เกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล)
1.2 ร้อยละของแหล่งน้าเพื่อการเกษตรทีส่ ามารถ
กักเก็บน้าได้เพิ่มมากขึน้
1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของเกษตรกรที่ผา่ นการเตรียม
ความพร้อมตามระบบการผลิตอาหารปลอดภัย
1.4 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของมูลค่าการจาหน่ายสินค้า
อาหารปลอดภัย
1.5 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปร
รูปผ่านมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
5
5

พ.ศ.
2565
5

พ.ศ.2561-2565

กลยุทธ์

25

3

3

15

5

5

5

25

1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานภาคเกษตรและบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบ
1.3 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

5

5

5

25

98

98

98

พ.ศ.
2561
5

พ.ศ.
2562
5

3

3

3

5

5

5

5

95

96
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1.4 พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายและการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย
๑.๕ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.2 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.2561-2565
2561
2562
2563
2564
2565
2.1 จานวนของแหล่งท่องเที่ยว/
2
2
2
2
8
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการด้านการ
การบริการท่องเที่ยวที่ผา่ นเกณฑ์
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน
2.2 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของรายได้จาก
5
5
5
5
5
25
2.2 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากแหล่งท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวจังหวัด
และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิง
รุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชน
3.2 พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก
3.4 พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้เชื่อมโยงทั้งระบบ
3.5 ยกระดับการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.2561-2565
2561 2562 2563 2564 2565
3.1 จานวนตัวชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานที่มีผลการ
28
28
29
30
31
31
ประเมินความสาเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3.2 ร้อยละของจานวนคดีอาญาที่สามารถจับกุมได้
55
60
65
70
70
3.3 ร้อยละคดีอาญาที่ลดลง (ต่อประชากรแสนคน)
5
5
5
5
20
3.4 ร้อยละของจานวน อปท. ที่ดาเนินการ ลด คัด
แยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

-

80

85

90

100

100

3.5 ร้อยละที่ลดลงของจานวนอุบัติเหตุจราจรทางบก
(เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 3 ปี)

-

5

5

5

5

20
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กลยุทธ์
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความมั่นคงของประชาชน
3.2 พัฒนาระบบการรักษาความ
มั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น /
พลังงานทางเลือก
3.4 พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะให้
เชื่อมโยงทั้งระบบ
37

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (SWOT Analysis)
(1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors)
จุดแข็ง ( Strengths)
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาการเกษตร
โดย เป็นพืน้ ที่ทานาร้อยละ 81 ของพื้นที่ทา
การเกษตร
2. มีแม่น้าสาคัญ 3 สาย แหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน ซึ่ง
เป็นแหล่งน้าที่เพียงพอต่อการทาการเกษตร และมี
ระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมากกว่า
ร้อยละ 83
3. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร และ
การแปรรูปผลผลิต (พื้นที่จัดรูป โรงสีข้าว ระบบ
ชลประทานที่ทั่วถึง และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวและอ้อย)
4. ทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง
5. มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม จานวน 2 แห่ง ที่
สามารถรองรับการลงทุนและขยายการลงทุนได้
6. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสิงห์บุรี (GPP) สาขา
อุตสาหกรรมเป็นสาขาสาคัญอันดับหนึ่ง อันดับ 2
สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ อันดับ 3
สาขาขายส่ง ขายปลีก

จุดอ่อน ( Weaknesses )
1. ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการยังมี
มาตรฐานรองรับไม่ทั่วถึง
2. ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการยังขาด
มาตรฐานรองรับ
3. การบูรณาการการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่มี
การเชื่อมโยงกันอย่างจริงจัง
4. ยังขาดการบูรณาการ ในการนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม มาใช้
5. ยังขาดระบบการจัดการน้าภาคการเกษตร เพื่อ
รองรับภาวะน้าแล้ง
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(2) 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. จังหวัดสิงห์บุรีมีนโยบายให้การส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก
เกษตรปลอดภัย เป็นโอกาสสาหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
7. เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 (BOI)
8. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถขยายห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ของสินค้า
9. จังหวัดสิงห์บุรีเป็นพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้จุดตัดของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ และระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกตะวันตก ซึ่งสามารถทาให้เกิดโอกาสทาง
เศรษฐกิจได้

อุปสรรค ( Threats )
1. การลงทุนอุตสาหกรรมบางประเภท มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมขาดการยอมรับจากชุมชน
2. การวางผังเมืองเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง และราคาสินค้า
เกษตรมีความผันผวนมาก
4. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปทาให้เกิดภัยแล้ง
และภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานในหลายๆ ด้าน เช่น การเดินทาง
การติดต่อประสานงาน การขนส่ง และการขาด
แคลนวัตถุดิบ
5. นโยบายของรัฐในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อม
ทั้งทางด้าน บุคลากรและทักษะ ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
6. ข้อจากัดของกฎหมายผังเมือง ส่งผลกระทบต่อ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
7. วิถีชีวิตแรงงานไร้ฝีมือในพื้นที่ มีการเลือกงาน
และความมุ่งมั่นการปฏิบัติมีน้อย
8. เกิดการต่อต้านของภาคประชาสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบในการขยายตัวของโรงงาน โดยไม่
เป็นธรรม
9. การสนับสนุนงบประมาณด้านอุตสาหกรรม
ได้รับการพิจารณาน้อย
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3) แนวทาง / วิธีการดาเนินงานจากการวิเคราะห์ TOWS MATRIX
จุดแข็งและโอกาส (Strength & Opportunity : S-O)
จุดแข็ง (Strength)
1. พื้นทีเ่ ป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาการเกษตร โดย เป็นพื้นที่
ทานาร้อยละ 81 ของพื้นที่ทา การเกษตร
2. มีแม่น้าสาคัญ 3 สาย แหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน ซึ่งเป็น
แหล่ ง น้ าที่ เ พี ย งพอต่ อ การท าการเกษตร และมี ร ะบบ
ชลประทานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมากกว่า ร้อยละ 83
3. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร และการแปรรูป
ผลผลิต (พื้ นที่ จัด รูป โรงสีข้า ว ระบบ ชลประทานที่ทั่ วถึ ง
และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากข้าวและอ้อย)
4. ทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
กับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง
5. มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม จานวน 2 แห่ง ที่ สามารถ
รองรับการลงทุนและขยายการลงทุนได้
6. มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี (GPP) สาขา
อุ ต สาหกรรมเป็ น สาขาส าคั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง อั น ดั บ 2 สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ อันดับ 3 สาขาขายส่ง
ขายปลีก
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โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาล และ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายพัฒนา อุตสาหกรรม
แปรรูปด้านการเกษตร
2. รัฐบาลดาเนินนโยบายให้ประเทศเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
(ครัวของโลก)
3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร
4. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้าน
อุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐานของประเทศ เช่ น การส่ งเสริ มและพั ฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป จากต้นน้าจนถึงปลายน้า
5. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อ มให้เ ข้ ม แข็ ง สามารถแข่ งขั น ได้ ด้ ว ย
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร
6. จังหวัดสิงห์บุรีมีนโยบายให้การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากเกษตรปลอดภัย เป็น
โอกาสส าหรั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
7. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถขยายห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ของสินค้า
8. จังหวัดสิงห์บุรีเป็นพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้จุดตัดของระเบียง
เศรษฐกิจเหนือใต้ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตะวันตก
ซึ่งสามารถทาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจได้

มาตรการเชิงรุก (S-O)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม
และสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมชุ ม ชน ให้ มี ก ารพั ฒ นา
ด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปด้านเกษตร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในสถาน
ประกอบการ
4. กาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และความต้องการของพื้นที่
5. ผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม
6. ส่ งเสริ มน าวั ตถุ ดิบ ทางการเกษตรในพื้ นที่ มาสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
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จุดแข็งและภัยคุกคาม (Strength & Threats : S-T)
จุดแข็ง (Strength)
1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาการเกษตร โดย เป็นพื้นที่
ทานาร้อยละ 81 ของพื้นที่ทา การเกษตร
2. มีแม่น้าสาคัญ 3 สาย แหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่ง
น้าที่เพียงพอต่อการทาการเกษตร และมี ระบบชลประทาน
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมากกว่า ร้อยละ 83
3. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนด้านการเกษตร และการแปรรูป
ผลผลิต (พื้ นที่ จัด รูป โรงสีข้า ว ระบบ ชลประทานที่ทั่ วถึ ง
และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากข้าวและอ้อย)
4. ทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
กับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง
5. มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม จานวน 2 แห่ง ที่ สามารถ
รองรับการลงทุนและขยายการลงทุนได้
6. มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี (GPP) สาขา
อุ ต สาหกรรมเป็ น สาขาส าคั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง อั น ดั บ 2 สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ อันดับ 3 สาขาขายส่ง
ขายปลีก
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อุปสรรค (Threats)
1. การลงทุนอุตสาหกรรมบางประเภท มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขาด
การยอมรับจากชุมชน
2. การวางผั งเมื องเขตอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรมไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง และราคาสินค้าเกษตรมีความผัน
ผวนมาก
4. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปทาให้เกิดภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในหลายๆด้าน เช่น การเดินทาง
การติดต่อ ประสานงาน การขนส่ง และการขาดแคลนวัตถุดิบ
5. นโยบายของรัฐในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมทั้งทางด้าน บุคลากรและทักษะ ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
6. ข้อจากัดของกฎหมายผังเมือง ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม
7. วิถีชีวิตแรงงานไร้ฝีมือในพื้นที่ มีการเลือกงานและความมุ่งมั่น
การปฏิบัติมีน้อย
8. เกิ ด การต่ อ ต้ า นของภาคประชาสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบใน
การขยายตัวของโรงงาน โดยไม่เป็นธรรม
9. การสนับสนุนงบประมาณด้านอุตสาหกรรมได้รับการพิจารณา
น้อย

มาตรการเชิงป้องกัน (S-T)
1. ส่งเสริมเครือข่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันด้าน
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้หลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมในการให้
ความรู้และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. มีส่วนร่วมในการนาเสนอข้อคิดเห็น/ปรับปรุงแก้ไข
ก ฎ ห ม า ย ผั ง เ มื อ ง เ พื่ อ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดกิจกรรมตอบแทน
ห รื อ คื น ก า ไ ร แ ก่ สั ง ค ม / ชุ ม ช น ร อ บ ส ถ า น
ประกอบการ
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จุดอ่อนและโอกาส (Weakness & Opportunity : W-O)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละระบบบริ ห ารจัด การยังมี ม าตรฐานรองรั บ
ไม่ทั่วถึง
2. ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการยังขาด มาตรฐานรองรับ
3. การบูรณาการการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่มีการเชื่อมโยง
กันอย่างจริงจัง
4. ยังขาดการบูรณาการ ในการนาเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้
5. ยังขาดระบบการจัดการน้าภาคการเกษตรเพื่อรองรับภาวะ
น้าแล้ง
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โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาล และ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายพัฒนา อุตสาหกรรม
แปรรูปด้านการเกษตร
2. รัฐบาลดาเนินนโยบายให้ประเทศเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
(ครัวของโลก)
3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร
4. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้าน
อุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้ อง
กั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐานของประเทศ เช่ น การส่ งเสริ มและพั ฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป จากต้นน้าจนถึงปลายน้า
5. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ ด้วยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร
6. จังหวัดสิงห์บุรีมีนโยบายให้การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากเกษตรปลอดภัย เป็น
โอกาสส าหรั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
7. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถขยายห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ของสินค้า
8. จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี เ ป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณใกล้ จุ ด ตั ด ของระเบี ย ง
เศรษฐกิจเหนือใต้ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตะวันตก
ซึ่งสามารถทาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจได้

มาตรการปรับปรุง (W-O)
1. พัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมให้ มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน
3 . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม (Cluster) ข อ ง
อุตสาหกรรมสาคัญ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
สถานประกอบการ
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จุดอ่อนและภัยคุกคาม (Weakness & Threats : W-T)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละระบบบริ ห ารจัด การยังมี ม าตรฐานรองรั บ
ไม่ทั่วถึง
2. ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการยังขาด มาตรฐานรองรับ
3. การบูรณาการการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่มีการเชื่อมโยง
กันอย่างจริงจัง
4. ยังขาดการบูรณาการ ในการนาเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้
5. ยังขาดระบบการจัดการน้าภาคการเกษตรเพื่อรองรับภาวะ
น้าแล้ง
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อุปสรรค (Threats)
1. การลงทุนอุตสาหกรรมบางประเภท มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขาด
การยอมรับจากชุมชน
2. การวางผั งเมื องเขตอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรมไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง และราคาสินค้าเกษตรมีความผัน
ผวนมาก
4. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปทาให้เกิดภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในหลายๆด้าน เช่น การเดินทาง
การติดต่อ ประสานงาน การขนส่ง และการขาดแคลนวัตถุดิบ
5. นโยบายของรัฐในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมทั้งทางด้าน บุคลากรและทักษะ ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
6. ข้อจากัดของกฎหมายผังเมือง ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม
7. วิถีชีวิตแรงงานไร้ฝีมือในพื้นที่ มีการเลือกงานและความมุ่งมั่น
การปฏิบัติมีน้อย
8. เกิ ด การต่ อ ต้ า นของภาคประชาสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบใน
การขยายตัวของโรงงาน โดยไม่เป็นธรรม
9. การสนับสนุนงบประมาณด้านอุตสาหกรรมได้รับการพิจารณาน้อย

มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T)
1. ยกระดับ สิ นค้ าภาคอุ ตสาหกรรมให้ มีคุ ณ ภาพตาม
ข้ อ ก าหนดมาตรฐานและพั ฒ นาทั ก ษะการผลิ ต ให้
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานประกอบการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนให้มีมาตรฐานครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่จะเข้า
สู่ระบบตลาด
4. สนับสนุนให้มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองที่เอื้อต่อ
สภาพการลงทุนในพื้นที่
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(4) ความคาดหวังของผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการ
โรงงาน/
ผู้ประกอบการ
เหมืองแร่

ความคาดหวัง
1. มีนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ มีความชัดเจน และภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง
(Disruption) ได้อย่างทันท่วงที
3. ให้ความสาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่มากขึ้น มีการผลักดันและส่งเสริม
อย่างจริงจังให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัด นอกเหนือจากการส่งเสริม
ภาคเกษตร การท่องเที่ยว และสังคม
4. มีผู้นาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านเกษตรกรรม
5. ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมในการสร้างพืน้ ทีส่ ีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การกาหนดผังเมืองมีความชัดเจน ไม่เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
9. กระบวนการออกใบอนุญาตมีความรวดเร็วตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด
10. การพัฒนาฝีมือแรงงานตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
ผู้ประกอบการ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง
วิสาหกิจ
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในระดับสากล
ขนาดกลางและ 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
ขนาดย่อม /
ด้านการผลิตและการการตลาด
ผู้ประกอบการ
3. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าตรงกับความต้องการของตลาด
วิสาหกิจชุมชน
โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
4. สนับสนุนช่องทางการตลาด การขยายโอกาสทางการตลาด
5. สนับสนุนสินเชื่อในการดาเนินธุรกิจ
หน่วยงานภาครัฐ/ 1. การนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่
เอกชน
มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
2. สร้างการรับรู้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
3. มีการบูรณาการระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่
4. แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่ ควรคานึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสากล
5. ความร่วมมือต่อการพัฒนาหลักสูตร หรือแผนการพัฒนาเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมอนาคต
6. การนาทรัพยากรในพืน้ ที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สดุ โดยเฉพาะทรัพยากรน้า
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดการน้าและพื้นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้าเพื่อ
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
7. กาลังแรงงานมีมาตรฐานฝีมอื สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความสามารถใน
การแข่งขันในภาคการผลิต
8. ภาคอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนการสร้างราได้แก่ชุมชน ลดความเหลี่ยมล้าทางสังคม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
3.2.1 วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
3.2.2 พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. ส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการบริหารจัดการที่มีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4. กากับควบคุม การประกอบกิจการอุตสาหกรรม ภายใต้การดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะการให้บริการด้านอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการรับรองมาตรฐาน
 เป้าประสงค์
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้

มีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. สินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้รับรองมาตรฐาน
3. สนับสนุน สร้างโอกาส พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน และลดอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความรู้ในการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 100 ราย
2. สิ น ค้า อุต สาหกรรมและผลิ ตภั ณฑ์ ชุม ชนได้รั บการพัฒ นาเพื่อ สร้ างมู ล ค่ าเพิ่ม และ
คุณภาพ จานวน 2 ผลิตภัณฑ์
3. สถานประกอบการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จานวน 1 โรงงาน / ผลิตภั ณฑ์ชุมชน
ได้รับการรับรองมาตรฐาน (มผช.) จานวน 23 ผลิตภัณฑ์
 กลยุทธ์ / โครงการ

หน่วย : บาท
กลยุทธ์
1. บ ริ ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
แน ะน าเ บื้ อ ง ต้ น /เ ชิ ง ลึ ก
เฉพาะทางแก่ผู้ประกอบการ
อุ ต สาหกรรมและวิ ส าหกิ จ
ชุมชน

โครงการ/
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
1. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
(Industry Transformation Center
: ITC)
2. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
SMEs (SME Support and Rescue
Center : SSRC)

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

หน่วย : บาท
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กลยุทธ์
2 . พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ผู้ประกอบการและวิส าหกิ จ
ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
การแข่งขัน และสร้างโอกาส
ทางธุรกิจอุตสาหกรรม

3. พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนให้ มี
มู ล ค่ า เพิ่ ม มี คุ ณ ภาพ และ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน

4 . บ ริ ก า ร ด้ า น ข้ อ มู ล
ภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

โครงการที่ สอจ.ของบประมาณจาก
ศภ.3 กสอ.
- โครงการเพิ่มขีดความสามารถเอส 14,793,700
เอ็ ม อี สู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 ภายใต้
แนวทางการส่ ง เสริมและพัฒ นาเอส
เอ็มอี แบบเฉพาะกลุ่ม กองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการหรือกิจกรรมที่ สอจ.ขอ
งบประมาณจากกระทรวงฯ/
ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ
1. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
451,000
ศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
2. โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็ มอี
454,960
ตามแนวประชารัฐ
3. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
(CIV, เกษตร อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ)
โครงการที่ สอจ.ของบประมาณจาก
จังหวัด
- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารแปร
420,000
รูปและให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โครงการหรือกิจกรรมที่ สอจ.ขอ
งบประมาณจากกระทรวงฯ/
ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ
1. โครงการส่ง เสริมและพัฒ นาด้า น
ก า ร ม า ต ร ฐ า น เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
199,000
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น :
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
2. โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์
โครงการหรือกิจกรรมที่ สอจ.ขอ
งบประมาณจากกระทรวงฯ/
ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ
- โครงการจัดทาฐานข้อมูล
40,000
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 เสริมสร้างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
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เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

1. สถานประกอบการอุตสาหกรรม เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และองค์การ
บริหารส่วนตาบล ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิ ชาการที่เกี่ยวข้อง และ
ส่วนร่วมในการความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใช้หลักธรรมาภิบาล
เป็นแนวทางประกอบกิจการ จานวน 20 ราย
2. สถานประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานและเหมืองแร่ได้รับการตรวจ กากับ ดูแล
จานวน 161 โรงงาน
3. สถานประกอบการอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน : PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรม จานวน 25 โรงงาน
 กลยุทธ์ / โครงการ
หน่วย : บาท

กลยุทธ์

โครงการ/
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการใช้หลักการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

โครงการหรือกิจกรรมที่ สอจ.ขอ
งบประมาณจากกระทรวงฯ/
ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ
1. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้าและ
วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ 2563
2. โครงการการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมสี
เขียว)
2. กากับควบคุม
1. การตรวจ กากับ ดูแลโรงงานและ
การประกอบกิจการ
เหมืองแร่
อุตสาหกรรม ภายใต้
2. การตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานตามกฎหมาย ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน: PM 2.5 จาก
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ภาคอุตสาหกรรม

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

21,000
12,000

-

3) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการ
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ด้านอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ
 เป้าประสงค์

การพัฒนาบริหารจัดการระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 กลยุทธ์ / โครงการ
หน่วย : บาท

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการแก่บุคลากรของ
องค์กร
2. ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากร
ให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
โครงการหรือกิจกรรมที่ สอจ.ขอ
งบประมาณจากกระทรวงฯ/
ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ
- การสารวจความพึงพอใจ รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
งานบริการของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

-

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กร
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดใี น
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ขององค์กร

ส่วแผนปฏิ
นที่ 4บัตภาคผนวก
ิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
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4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
1. ชื่อโครงการ
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารแปรรูปและให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. ความสาคัญของโครงการ
จากแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ของ
จั ง หวั ดสิ ง ห์ บุ รี ซึ่ง เป็น เมื องเกษตรกรรม ด้ว ยการแปรรูป ให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ที่มี ความ
หลักการและเหตุผล
แตกต่างอย่างมีนวัตกรรม และพัฒนาการผลิตให้เข้าสู่ ระบบมาตรฐาน สามารถเพิ่ม
มูลค่าอันจะมีผลให้เกิดรายได้ของจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มขึ้น ซึง่ หากภาครัฐให้การส่งเสริมใน
ด้านดังกล่าว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันส่งเสริมผู้ประกอบการระดับชุมชนใน
การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ให้สามารถนาไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร ที่มีอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี
3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา มีแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดซึง่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่เด่นของจังหวัด
3.3 เพื่อให้ผู้ผลิตระดับชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
กิจการของตนเอง
3.4 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน นาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงในการผลิต
ให้มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน
4. ผลผลิต และผลลัพธ์
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นนวัตกรรมใหม่ และได้รับ
ของโครงการ
การรับรองมาตรฐาน จานวน 2 ผลิตภัณฑ์
ผลลั พธ์ : 1. ผู้ ประกอบการระดับ ชุมชนได้รับ การพัฒ นาองค์ความรู้เ กี่ยวกับระบบ
มาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ผู้ประกอบการระดับชุมชน มีผลิตภัณฑ์ใหม่ และบรรจุภัณฑ์ใหม่
3. ผู้ประกอบการระดับชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชน
5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นนวัตกรรมใหม่ และได้รับการรับรอง
ของโครงการ
มาตรฐาน จานวน 2 ผลิตภัณฑ์
6. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรมาตรฐานและอาหาร
แผนพัฒนาจังหวัด
ปลอดภัยแบบครบวงจร
/กลุ่มจังหวัด
7. ระยะเวลา
1 ปี : เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564
8. กิจกรรมที่สาคัญ
1. กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน
2. กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ให้เป็นนวัตกรรมของสินค้าใหม่ และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
9. งบประมาณ
420,000 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
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1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงการ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเอสเอ็มอีสู่อุตสาหกรรม 4.0
ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีประจาภาคที่ 3 ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 3 และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
ได้แก่ พิจิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และอ่างทอง
ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติในการส่งเสริมเอสเอ็มอีภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม
อีตามแนวประชารัฐ เห็ นควรจัด โครงการนี้ ขึ้นเพื่ อกระตุ้นให้ เอสเอ็มอี ตระหนักถึ ง
ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ท าให้ เ อสเอ็ ม อี ต้ อ งปรั บ ปรุ ง รู ป แบบธุ ร กิ จ และแผนธุ ร กิ จ ให้ ส อดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของตลาดในยุค 4.0 ที่เป็ นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องมี
การวางแผนการพัฒนาธุรกิจให้มีความพร้อมทั้งด้านการเงิน การผลิต และการตลาด
ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในยุค 4.0
ได้อย่างเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
1. เพื่อ ปรั บรูป แบบและแผนธุร กิจ ให้ เ ข้า กับสภาพเศรษฐกิจ สั ง คม และเทคโนโลยี
ปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีมูลค่าสูงและสอดคล้องกับ
การตลาดยุค 4.0
ผลผลิต : 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี (SME Business Adjustment) จานวน
50 กิจการ 40 ผลิตภัณฑ์
2. บริการเครื่องจักรสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จานวน 40 กิจการ 40 ผลิตภัณฑ์
ผลลั พ ธ์ : 1. ร้ อ ยละ 70 ของจ านวนเอสเอ็ ม อี ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ (35 กิ จ การ)
มีความสามารถการผลิตเพิ่มขึ้น โดยวัดจากการลดการสูญเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
หรื อวั ดจากการลดต้ นทุ นในการด าเนิน ธุร กิจ ได้ ไม่ น้อ ยกว่ าร้ อยละ 10 และ/หรื อ มี
ความสามารถทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น โดยวั ด จากมู ล ค่ า ยอดขายเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 10
2. ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนเอสเอ็ ม อี ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ (5 กิ จ การ) มี
การลงทุ น ในเทคโนโลยี การผลิ ต หรื อ ระบบดิจิ ทั ล ในการบริ ห ารงานเฉลี่ ย กิ จการละ
200,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 1 ล้านบาท
3. ร้อยละ 70 ของจานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา (28 ผลิตภัณฑ์) มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563

50

5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ของโครงการ

1. เอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพเพิ่มขึ้นตามแผนงานที่ได้รับการพัฒนา
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3. มูลค่ายอดขายเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

6. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัด

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ภาคกลาง ด้านยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ และแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรมาตรฐานและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมที่สาคัญ

7 เดือน : เดือนมีนาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563
การพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี (SME Business Adjustment)
1. จัดจ้างที่ปรึกษา
1) วินิจฉัย ทบทวนปรับปรุงตัวแบบธุรกิจและแผนธุรกิจ
2) พัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีตามการวินิจฉัยและอยู่ภายใต้แผนธุรกิจด้านใดด้านหนึ่ง
จาก 7 ด้าน (ได้แก่ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ด้านการลดต้นทุน
พลั งงาน ด้านมาตรฐานสากล ด้า นการเงินและบั ญชี ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิต และด้านการบริหารธุรกิจด้วยระบบดิจิทัล) ที่สามารถดาเนินการได้จริงและ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ
5,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 และหน่วยร่วมดาเนินการ ได้แก่ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ (พิจิตร นครสวรรค์ กาแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี
ลพบุรี และอ่างทอง)

9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 3

แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนา
ระยะ 3 ปี
ระยะ 3 ปี
จังหวัดสิงห์บุรี
(พ.ศ. 2563 – 2565) (พ.ศ. 2563 – 2565)
ปี 2561 - 2565
ของ อก.
ของ สปอ.
ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 ภาคอุตสาหกรรมมีผลิต
ศูนย์กลางอาหารและ
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ภาพปจจัยการผลิตรวม
เกษตรปลอดภัย
อุตสาหกรรมของไทยให้
เพิ่มขึ้น รอยละ 2.5
แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ
ภายในป 2565
สังคมเป็นสุข
4.6 ภายในปี 2565
การเสริมสร้างศักยภาพ การผลักดันและบูรณาการ
ส่งเสริมการเกษตร
ของภาคอุตสาหกรรมให้
นโยบายและแผนให้
ปลอดภัยแบบครบวงจร
เติบโตและเข้มแข็ง
เกิดผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และได้รับ
การรับรองมาตรฐาน

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม

พัฒนาศักยภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านการท่องเที่ยว

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน

เสริมสร้างการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และ
เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคมละ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

-

เสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะองค์กรเพื่อให้
บริการด้านอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1

วิสัยทัศน์

4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563
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4.3 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอจ.ไม่มีแผนงาน/โครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด –
4.4 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2562 และสอดคล้องตามแผนพัฒนา
จังหวัดสิงห์บุรี
 ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน 
1) โครงการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม การค้ า การลงทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสร้ า งนวั ต กรรม
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ที่ ส าคั ญ ตามนโยบายของรั ฐ บาล และยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future : S – curve) ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ และการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรั บรองมาตรฐาน โดยการใช้นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหลักในการดาเนินการมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จานวน 34 ผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยจังหวัดละ 2 ผลิตภัณฑ์) สอจ. สิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 2 ราย ได้แก่

ร้านขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ เลขที่ 268 หมู่ที่ 6 ตาบลอินทร์บุรี
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลิตภัณฑ์เดิมขนมเปี๊ยะ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เปี๊ยะ ปลา หยิบ” ขนมเปี๊ยะไส้ปลาช่อน

2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กมลเมืองนนท์ เลขที่ 102 หมู่ที่ 2
ตาบลบางกระบือ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ (ลูกชิ้นเนื้อ - หมู)
ผลิตภัณฑ์ใหม่ “ช่อนบ้ายอ” หมูยอผสมเนื้อปลาช่อน
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2) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 งบประมาณที่ได้รับ 416,000 บาท
วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดสิงห์บุรีให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม และจังหวัด
 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรีใน
การดาเนินธุรกิจเฉพาะทาง
 ส่ งเสริ ม พัฒ นาธุร กิจ อุตสาหกรรมในจังหวัดสิ งห์ บุรีให้ มีโ ครงสร้างการผลิ ตที่ส ามารถรองรั บ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่ างยั่งยืน โดยสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิตภาพสูงขึ้นลดการพึ่งพา
เศรษฐกิจนอกประเทศ ในปัจจุบันที่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ
 ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด
 ส่งเสริมการผลิตและการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)
ผลการดาเนินงาน
2.1) ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด สาหรับนาไปประเมินองค์
ความรู้ที่นาไปถ่ายทอด และให้คาปรึกษาแนะนา จานวน 100 ราย
2.2) จัดฝึ กอบรม/สัมมนาทางด้านวิช าการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ และเสริ มสร้างทักษะการบริ ห ารจั ดการธุรกิจอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในระดับจังหวัดให้ มี
โครงสร้างการผลิตที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยื น ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้มี
ผลิตภาพสูงขึ้น จานวน 100 ราย
2.3) ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง ในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนทุกประเภท การผลิตในจังหวัด โดย
อาจบูรณาการร่ วมกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค นักวิชาการ ภาคเครือข่ายใน
การออกเยี่ยมพบปะ และให้คาปรึกษาแนะนาแก่ ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ จานวน 215 ราย
2.4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในจังหวัดในรูปแบบ
เอกสาร Electronic File และ Website ทั้งที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม (ทาเนียบโรงงานอุตสาหกรรม) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรายงานความเคลื่อนไหว
การลงทุน รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานเตือนภัยเศรษฐกิจอุต สาหกรรมระดับจังหวัดฯ และ
ฐานข้อมูลอื่นที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดทาไว้ เช่น ฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ จานวน 215 ราย
2.5) จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานประจาสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
จานวน 2 ราย
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3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน :
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณที่ได้รับ 192,500 บาท
วัตถุประสงค์
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายใน ประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมถึงผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยัง
มีผู้ประกอบการจานวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม และผู้ผลิตชุมชนที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริม เพื่อ
ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรมจึ ง มอบหมายให้ ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน : ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนาภู มิปัญญาและ
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นผู้ดาเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว โดยการสนับสนุนในด้านการกาหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้ บริโภค ตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน สู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป
ผลการดาเนินงาน
การส่งเสริมและพัฒนา เน้นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีคุณค่า สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน และแสดงเครื่องหมายรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดาเนินการตรวจติดตามผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 13 ราย ผลตรวจติดตามพบว่ามีผู้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน จานวน 10 ราย ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 3 ราย การสุ่มซื้อตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ จานวน 6 ชุดตัวอย่าง ผลการทดสอบผ่าน จานวน 4 ราย ผลการทดสอบไม่ ผ่าน จานวน 2 ราย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อแนะนาแก่ผู้ผลิตชุมชนในการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การให้ การรั บรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชนพิจารณารับคาขอ จานวน 36 คาขอ จัดประชุมคณะกรรม
การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ระดับจังหวัด จานวน 2 ครั้ง และออกใบรับรองแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 31 ฉบับ ประกอบด้วยประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จานวน 5 ฉบับ ประเภท
ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก จานวน 19 ฉบับ ประเภทอาหาร จานวน 2 ฉบับ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร จานวน 5 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยความร่วมมือ
กับสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
สินค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 20 ราย
ได้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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4) โครงการไทยนิยมยั่งยืน (การรับรอง มผช. ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณที่ได้รับ 15,600 บาท
วัตถุประสงค์
ด้วย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาผู้ผลิต
ชุมชนและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP กลุ่มที่ยังไม่เข้มแข็ง ให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้ให้
กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจานวน 10,000 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า
และเครื่ องแต่งกาย จ านวน 5,000 ผลิ ตภัณฑ์ และกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึ ก จานวน
5,000 ผลิตภัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดรับผลิตภัณฑ์และหลักฐานประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ตามโครงการ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ ม อบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ส าหรั บ ด าเนิ น งานตามแนวทาง
การดาเนิน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยการประเมินและตรวจทานเอกสารประกอบการยื่นคาขอ
ทวนสอบผลการทดสอบตรวจสถานที่ผลิต พร้อมให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ประกอบการชุมชน
การให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการ
ยกระดับ มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กลุ่ มปรับตัว สู่ การพัฒ นา กลุ่ ม D)
พิจารณารับคาขอ จานวน 23 คาขอ จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด
จานวน 1 ครั้ง และออกใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย
ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จานวน 1 ฉบับ และประเภทของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก จานวน 22 ฉบับ เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ของโครงการฯ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์ บุรี จึงได้ขับเคลื่อนการดาเนินการออก
ใบรั บ รองแสดงเครื่ องหมายมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ช ุม ชนดัง กล่า วให้ต รงตามวัต ถุป ระสงค์ เพื ่อ น าไปสู ่
การพัฒนาอย่างมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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5) โครงการสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน (ประเภทผ้า) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณที่ได้รับ - บาท
วัตถุประสงค์
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy)
และสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ที่สะท้อน อัตลักษณ์ของจังหวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตรของจังหวัด
มาพัฒนา ต่อยอดเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ชุมชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าของฝากและของที่ระลึก ที่เพิ่มเสน่ห์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า สนับสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทย ตามแนวประชารัฐระหว่างผู้ประกอบการในชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
การผลิตสินค้าของฝาก และของที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศและบ่งบอกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ง่ายต่อการจดจา และสนับสนุนการประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว ให้สามารถนาวัตถุดิบ
ในแหล่งท่องเที่ยวมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ในท้องถิ่น
และลดความเหลื่อมล้าการกระจายรายได้ของประชาชนทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงาน
จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพ ทาการเกษตร
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แต่มีประชาชนบางกลุ่มที่มีแนวคิดที่ต้องการจะอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการนาผ้ามาตัดเย็บใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยเทคนิคการทาผ้าแบบโบราณ และใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น โคลนจากแหล่งน้า
ธรรมชาติ แม่น้าเจ้าพระยา ลาน้าแม่ลา หรือสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ เปลือกมังคุด ต้นครามที่หาได้
ในท้องถิ่น นามาหมักหรือย้อม ผ้าผืนลายไทยธรรมดา ๆ แบบที่เราเห็นคุณย่า คุณยาย นิยมใส่ มาทาให้ไม่
ธรรมดา เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนาผ้ามาตัดเย็บเป็นเสื้อสาเร็จรูป โจงกระเบน กระเป๋าและผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบต่าง ๆ และจากมาตรการดังกล่าว สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ดาเนิ นการคัดเลือก
สถานประกอบการสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรมชุ ม ชน (ประเภทผ้ า ) โดยจั ด ท าข้ อ มู ล และ Clip VDO เพื่ อ ลงใน
Application ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกรอบแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีสถานประกอบการที่
ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตาบลบางน้าเชี่ยว ทาผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนจากแม่น้าเจ้าพระยา
วิสาหกิจชุมชนล้านผ้าการ์เมนท์ ทาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสาเร็จรูปจากผ้าหมักโคลน นายธนวรรษ์ อินทร์สุวรรณ
ทาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปตาบลแม่ลา ทาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
สาเร็จรูปและผ้าหมักโคลนจากลาน้าแม่ลา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าไทยบ้านท่าข้าม ทาผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าสาเร็จรูป กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน ทาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสาเร็จรูป โดยผู้ประกอบการมีความใส่ใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาคิดค้นรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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6) โครงการการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณที่ได้รับ 25,000 บาท
วัตถุประสงค์
ในภาพการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในการเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มประเทศในทุกภูมิภาคอีกทั้ง
ยังเกิดปั ญหาเศรษฐกิจตกต่าไปทั่ว โลก ส่ งผลกระทบในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจในแต่ล ะประเทศ รัฐบาล
ปัจจุบันจึงได้ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สั่งสมสืบทอดมายาวนานมาเชื่อมโยงต่อยอดพัฒนา เพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
และบริการ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ
ให้ มี ค วามได้เ ปรี ย บเชิ งแข่ ง ขั น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ บนพื้ นฐานความได้ เ ปรีย บเชิ ง
วัฒนธรรม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย โดยการนาเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมองใหม่ เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับความเป็นไทย และให้มีการรับรู้ไป
อย่ างกว้างขวาง เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีมรดกทางวัฒ นธรรม
หลากหลายสามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ดี อันเป็น
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
ผลการดาเนินงาน
ส านั กงานอุตสาหกรรมจั งหวัดสิ งห์ บุรี ซึ่งเป็นตั ว แทนของกระทรวงอุต สาหกรรมในส่ ว นภูมิภ าค
ได้ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน ผ่านคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด ซึ่งพิจารณาคัดเลือกบ้านทองเอน ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
หมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV) โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ที่วัดกลาง
สักการะบูชาหลวงพ่อดี ชมความแปลกของต้นจาปาลาวบนเจดีย์ เดินทางสักการะบูชาเจดีย์โบราณ ชมกอไผ่สีดา
ของวัดไผ่ดา และเที่ยวชมประเพณีลาวแง้วทองเอนม่วนซื่นหมู่เฮา ไทย-ลาวแง้ว ณ วัดดงยาง ต่อด้วยแหล่งท่องเที่ยว
วิถีชุมชนดังมี วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน เป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปขนมหวานจากพืชผลทางการเกษตร
และจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป ไร่แสนสมบูรณ์ สาธิตการทาไร่นา สวนผสม เกษตรอินทรีย์ ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ สวนคาภาหรรษา นาบัวป้ายา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนมะม่วงสองเรา แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ และที่พักที่รองรับนักท่องเที่ยว ได้ถึง 50 คน บรรยากาศดี ฟรี Wifi ได้ที่
อู่ข้าวโฮมสเตย์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน CIV อีก 1 แห่ง
คือ สวน ศิลป์ สุขดี แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง และทากิจกรรมงานศิลป์
การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สานักงานอุตสาหกรรมจังหวั ดสิงห์บุรี ได้ดาเนินการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จานวน 5 จุด และทาแผนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน CIV ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ได้จัดทาจุด Check In จานวน 1 จุด
การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ระกอบการโดยส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. สวน ศิลป์ สุขดี จัดทาฉลากต้นแบบผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจ ผลิตภัณฑ์ที่ติดตู้เย็น ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
รูปกุหลาบ และผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนรูปสี่เหลี่ยม
2. สวนมะม่วงสองเรา จัดทาฉลากต้นแบบผลิตภัณฑ์มะม่วง ผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน และฉลากติดกล่องพัสดุ
3. วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน จัดทาฉลากต้นแบบผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของฝากจากอัตลักษณ์ที่ออกแบบใหม่ในโครงการ CIV โดยศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. สวน ศิลป์ สุขดี จัดทาผลิตภัณฑ์แจกัน และ Magnet
2. สวนมะม่วงสองเรา จัดทาผลิตภัณฑ์เสื้อ
3. วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน จัดทาผลิตภัณฑ์ผ้ากันเปื้อน
1.ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ใหม่
สอจ.
สิงห์บุรี

ศภ.3
2. ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยว

3. แผนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
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4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์

5. โปสเตอร์ออนไลน์
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7) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาจังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณที่ได้รับ 715,800 บาท
วัตถุประสงค์
รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ
(Local Economy) โดยให้ความส าคัญกับ การพัฒ นาในมิติเชิงพื้นที่ (Area Based) ดังนั้น เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ จึงจาเป็นต้องใช้กลไกของประชารัฐในการขับเคลื่อน เน้นการปรับ
สมดุลการพัฒนาในมิติต่างๆ ไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก สามารถนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ปัจจุบัน ภาคเอกชนยังไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุน สถาบันการเงินไม่มีนโยบายเร่งรัดการอนุมัติ
สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีอีกทั้งยังมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งทุน ของ SMEs ประกอบกับการสนับ สนุนทางการเงินในรูปแบบการร่ว มลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมี
รูปแบบและกระบวนการดาเนินงานที่ยุ่งยากใช้เวลานาน มีการคัดเลือกและตั้งเงื่อนไขการร่วมลงทุนที่เข้มงวด
มุ่งสนใจเฉพาะโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง ๆ จึงทาให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
เพื่อให้ SMEs ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแนวคิด หรือการนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมหรือการนา
ผลงานวิจัยพัฒนามาต่อยอดในกระบวนการผลิตและให้บริการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ SMEs เดิม
เข้าสู่ กลุ่ ม 10 S-Curve สามารถเข้า ถึงแหล่ ง ทุนอีกทั้งเป็นการพั ฒ นาเพิ่มศั กยภาพทางธุรกิจเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)
รัฐจึงจาเป็นต้องจัดตั้งกองทุนนี้ เพื่อปิดช่องว่างของอุปสรรคและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs
ผลการดาเนินงาน
โดยกองทุ น พัฒ นาเอสเอ็ มอีต ามแนวประชารัฐ ได้ดาเนิน การเปิดรั บคาขอสิ นเชื่อ มาตั้ งแต่ เดือ น
เมษายน 2560 มีวงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท ผลการดาเนินงานสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 – 2562 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ยื่นคาขอสินเชื่อ
จานวน 18 ราย วงเงินสินเชื่อ 150 ล้านบาท คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจาจังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติสินเชื่อจานวน 9 ราย วงเงินสินเชื่อ 50 ล้านบาท ยกเลิกจานวน 3 ราย วงเงิน
สินเชื่อ 20 ล้านบาท คงเหลือจานวน 6 ราย วงเงินสินเชื่อ 30 ล้านบาท ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจาจังหวัดสิงห์บุรีได้อนุมัติสินเชื่อจานวน 1 ราย วงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ประกอบการ
ยื่นขอสินเชื่อจานวน 1 ราย วงเงินสินเชื่อ 4.494 ล้านบาท และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐประจาจังหวัดสิงห์บุรีได้อนุมัติสินเชื่อจานวน 1 ราย วงเงินสินเชื่อ 4 ล้านบาท รวมวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้นจานวน 8 ราย วงเงินสินเชื่อ 39 ล้านบาท
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8) โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณที่ได้รับ 184,210 บาท
วัตถุประสงค์
ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดทั้งโอกาส
และความท้าทายของประเทศไทย ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมของประเทศในยุ ค ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่ทางรัฐบาลได้ใช้
โอกาสดังกล่ าวในการปรั บ เปลี่ ย นกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒ นาประเทศตามยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี
ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงความสมบูรณ์ทางทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ ชีวภาพ และวัฒนธรรมเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้วทาให้เกิดการพัฒนาเพื่อไปสู่ประเทศที่แข่งขันในเชิงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เพื่อ สร้างมูลค่า และคุณค่า (Value added
and value creation) นโยบาย Thailand 4.0 มุ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักที่
มีความสอดคล้องกับความสามารถของประเทศไทยและความต้องการของตลาดโลก และมีกลไกประชารัฐเป็น
กลไกขับเคลื่อนจากนโยบายดังกล่าว ภาคเอกชนและประชาชนต้องปรับตั ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด “Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบายที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม” การผลั ก ดั น
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการพัฒนาด้วยความคิดสร้ างสรรค์ และเทคโนโลยีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดาเนินโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร และดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0
(Industry Transformation Center 4.0 : ITC 4.0) ขึ้นโดยแบ่งเป็นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับ
ภูมิภาค (ITC 4.0) 12 จังหวัด และเป็นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC 4.0) 64 จังหวัด
เพื่อรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้แก่
วิสาหกิจ ในอุ ต สาหกรรมการเกษตรแปรรู ป ในระดั บ จั ง หวั ด และเพิ่ ม ศั ก ยภาพของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และ
ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่
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 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1) โครงการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณที่ได้รับ 34,000 บาท
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 สถานประกอบการ เข้ าสู่ ระบบธรรมาภิ บาลสิ่ งแวดล้ อม
มี จิ ต ส านึ ก และยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น หลั ก ในการด าเนิ น การ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย
มีการจัดการของเสียที่ถูกต้องเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันคุณภาพแม่น้า
สายส าคั ญ สายหลั กของประเทศไม่ ให้ เกิ ดวิ กฤตถึ งขั้ นน้ าเน่ าเสี ย
อันเนื่องมาจากสถานประกอบการ
 ชุมชน สร้างความรู้ความข้าใจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนด้วยการสร้าง
เครือข่ายจากคนในชุมชน เพื่อร่วมกันนาเสนอความเห็นข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้สถานประกอบการ อุตสาหกรรมและชุมชนมีความเข้าใจกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และยังส่งผลให้ภาพรวมในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของจังหวัดสิงห์บุรีดียิ่งขึ้น
 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมจัดทาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

ผลการดาเนินงาน
1.1) ดาเนินการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้าบริเวณลุ่มน้าสายหลัก ลาธาร คู คลองและบึงที่
สาคัญในพื้นที่ต่างๆ จานวน 88 จุด
1.2) จัดชี้แจงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและสถานประกอบการอุตสาหกรรม ทา
ความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สัมมนา
"การส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 45 ราย
1.3) จั ดกิ จกรรมถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ระหว่ างสถานประกอบการที่ ด าเนิ นการตามหลั กธรรมาภิ บาล
สิ่งแวดล้อมจนประสบผลสาเร็จในพื้นที่ให้ผู้ประกอบการอื่นเพื่อขยายผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืน และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และ
บริษัท กัลฟ์ เจฟ์ เอ็นเค 2 จากัด จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 45 ราย
1.4) ตรวจประเมินสถานประกอบการและประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท
ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
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2) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณที่ได้รับ 85,500 บาท
วัตถุประสงค์
 เพื่อรณรงค์ และสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในชุมชนใน
การช่วยกันกากับดูแลและเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้าน
มลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายให้มี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ
 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
 เพื่อให้เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน
รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม
ผลการดาเนินงาน
2.1) ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการและสารวจพื้นที่เป้าหมายโครงการ
และประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน 1 กิจกรรม
2.2) จัดฝึกอบรม/บรรยายเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 17 ธัน วาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น 41 คน
2.3) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยการศึกษาดูงานฯ เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 43 ราย
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3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 งบประมาณที่ได้รับ 5,400 บาท
วัตถุประสงค์
 สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ชุมชน และอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
สีเขียว ๕ ระดับ
 เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนาเกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียวไปปฏิบัติและได้รับการรับรองและ
การเลื่อนระดับอุตสาหกรรมสีเขียวการพัฒนาสถานประกอบการสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมนาเกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียวไปปฏิบัติและได้รับ
การรับรอง/เลื่อนระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ผลการดาเนินงาน
3.1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ให้เข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
3.2) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขี ยว
และให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว สิ่งจูงใจ สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้แทนจากสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
จานวน 17 ราย เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ใช้ งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 5,400 บาท
(ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.3) กิ จ กรรมมอบใบรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ให้ แ ก่ ส ถานประกอบการที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารรั บ รอง
อุตสาหกรรมสีเขียวของปี พ.ศ. 2561
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