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บทนํา
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดําเนินการ
ขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ (Social lab) ภายใตชื่อเรื่อง “ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่อยางยั่งยืน” เพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐาน / ขอมูลทางสังคมในพื้นที่ / แผนชุมชน, แผนทองถิ่น ทราบปญหา
สถานการณทางสังคมเชิงประเด็น เชิงกลุมเปาหมาย เพื่อนํามาจัดหมวดหมูของปญหา พรอมทั้งหาแนวทางการแกไข
รายกลุม และรายบุคคล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเชิงประเด็นเพื่อบรรจุแผนแนวทางการแกไขเปนแผนจังหวัด และแผนภาค
พรอมทั้งการใชทุนทางสังคม และทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน แกปญหาชุมชนอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ไดขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยกําหนดให สสว. มีบทบาทหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการ องคความรู ขอมูล
สารสนเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานบริการกลุมเปาหมายในพื้นที่ใหบริการ ในความรับผิดชอบของกระทรวง
รวมทั้ ง องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ศึ กษาวิ เ คราะห สถานการณ แ ละสภาพแวดล อม เพื่ อ คาดการณ แ นวโน มของ
สถานการณทางสังคมและผลกระทบการจัดเก็บขอมูลทางสังคม Social map และการจัดทําพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม
(Social Lap) ในพื้ น ที่ เ ขตรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง 8 จั งหวัด เปน พื้ น ที่ ตน แบบศูน ย ป ฏิบัติ การพั ฒ นาสั งคมเชิ งบู ร ณาการ
(Social lab) ตอไป
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บทสรุปผูบริหาร

บทนําสรุปผูบริหาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดดําเนินการสํารวจขอมูลผูประสบปญหา
สังคมที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐทุกจังหวัดในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ 2561 ไดขอมูลผูระสบปญหา
ทั้งสิ้น 1,085,435 ราย ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่กระทรวงฯ ตองใหบริการ
เนื่องจากมีจํานวนผูประสบปญหาจํานวนมาก และบางปญหาไมสามารถแกไขโดยภาครัฐใช
งบประมาณแก ไ ขป ญ หาได อ ย า งยั่ ง ยื น และในความเป น จริ ง การแก ไ ขป ญ หาสั ง คมเป น หน า ที่ ข องทุ ก คน
ชวยเหลือเจือจุนกันในลักษณะ “ประชารัฐ” จึงจะเปนการแกไขปญหาที่ถูกตองที่ทุกภาคสวนรวมมือกันและ
กอใหเกิดความยั่งยืน โดยการใชขอมูลที่ถูกตองครบถวนเปนเครื่องมือ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การแกไขปญหาสังคมจึงมีองคประกอบที่สําคัญคือ “ขอมูล” ที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีขอมูลแผนที่สังคม (SOCIAL MAP) เปนทุนเดิมอยูแลว
หากนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานพัฒนาและแกไขปญหาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรในรูปแบบหองทดลองทาง
สังคม (SOCIAL LAP) ร วมกั บความร วมมือรวมใจของทุ กภาคสว น “ประชารัฐ ” จะทําใหเ กิดเปนตั วแบบ
(MODEL) ตัวอยางที่พัฒนาไดจริงเปนแหลงเรียนรูใหกับพื้นที่อื่นๆ
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ช าการ 8 ได ดํ า เนิ น การวางระบบการดํ า เนิ น งาน
ศูนยปฏิบัติการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ (SOCIAL LAB) โดยการใชขอมูลแผนที่ทางสังคม (SOCIAL MAP)
รวมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และพื้นที่ศูนยปฏิบัติการทางสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบจํานวน
8 จังหวัด คือ
1. พื้นที่เทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่อยางยั่งยืน ดานที่อยูอาศัย
2. พื้นที่ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่อยางยั่งยืน ดานการพัฒนาเด็กเยาวชน และผูสูงอายุ
3. พื้นที่ตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่อยางยั่งยืน ดานการเฝาระวังและปองกันความรุนแรงในครอบครัว
4. พื้นที่ตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในพื้นที่อยางยั่งยืน ดานการจัดสวัสดิการสังคม
5. พื้นที่เทศบาลตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่อยางยั่งยืน ดานการพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยอนุบาล
6. พื้นที่ตําบลทุงโพธิ์ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่อยางยั่งยืน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
7. พื้ น ที่ ตํ า บลแม เ ป น อํ าเภอแม เ ป น จั ง หวั ด นครสวรรค ทบทวนการขั บ เคลื่ อนพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่อยางยั่งยืน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
8. พื้นที่ตําบลทุงโพธิ์ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่อยางยั่งยืน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ก

โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ตั้งแตตนทาง กลางทาง ปลายทาง ดังนี้
- ตนทาง การดําเนินการประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพขององคกรและพื้นที่ ดวย
SWOT ANALYSIS เพื่อใหองคกรไดรูจักตนเอง บริบทของพื้นที่ อดีต ปจจุบัน แนวโนมในอนาคต ดวยตนเอง
จากประสบการณ ผลการดําเนินงานที่ผานมา ขอมูลยอนหลังและขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อระบุปญหาและ
แนวทางแกไขปญหา พัฒนาในพื้นที่ ในการนี้ได สสว 8 ไดนําเสนอขอมูล SOCIAL MAP ของแตละพื้นที่ใน
ระดับครัวเรือนและระดับตําบล เพื่อประกอบการพิจารณาดวย ซึ่งทําใหองคกรไดรูจักตนเอง สามารถรับทราบ
บริบทที่ครบถวนในปจจุบัน วาดฝนตัวตนและกําหนดตําแหนงองคกรไดในระดับหนึ่ง
- กลางทาง คื อการกํา หนดตําแหนงขององคกร (POSITIONING) ทิ ศทางแนวทางการ
ดําเนินงานในปจจุบันและอนาคต ตั้งแตการวางแผน วิธีการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล โดยการจัดหมวดหมู
ปญหา วิธีการแกไข ผูแกไข และระยะเวลาดําเนินการอยางเปนระบบ จําแนกเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว
- ปลายทาง คือการกําหนดเปาหมายที่จะเปนหลังจากการแกไขปญหา พัฒนาแลว จะทํา
อยางไรใหยั่งยืน
กระบวนการดําเนินการไดแลวเสร็จไดในระดับหนึ่งและไดดําเนินการถอดบทเรียนเบื้องตนเสร็จ
เรี ย บร อ ยแล ว ผลการดํ า เนิ น การทดลองนี้ ส อดคล องกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาและแก ไขป ญ หาสั งคม ในนาม
กระทรวงฯ พม ไดดําเนินการลวงหนาไปแลว อยางไรก็ดี จะตองมีการติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน
ฉบับสมบูรณเพื่อนําเสนอขอมูลใหกับคณะทํางานที่แตละจังหวัด เพื่อแตงตั้งขึ้น พิจารณา ปรับปรุง แกไขและตอ
ยอดใหเปนแหลงเรียนรูตนแบบใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตอไป

ข

บทนํา

บทนํา
การยกระดับความเปนอยูของประชาชน โดยใชกิจกรรมหลัก สรางชุมชนตนแบบ ครอบครัว
อบอุน ชุมชนเขมแข็ง เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกลาว ซึ่งเปนการดําเนินงานโดยการใชฐานขอมูลดานสังคม
ของจังหวัด เชน ขอมูลประชากร ขอมูลภาคประชาสังคม ขอมูลภาคีเ ครือขาย ขอมูลทุ นทางสังคม ขอมู ล
สถานการณทางสังคมจังหวัด ขอมูลการจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือนเพื่อพัฒนาเปนแผนที่
ทางสังคม (Social Map) เปนตน เพื่อเสริมสรางชุมชนตนแบบในระดับพื้นที่โดยการบูรณาการกับทุกภาคสวนใน
พื้นที่ และเปน การดําเนิ นงานที่สอดรับ กับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กําหนดใหทุกจังหวัด มีรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย(Social Lap) ตามนโยบายการขับเคลื่อนพื้นที่/จังหวัด 1 ตําบล โดยมอบหมายใหทีมการขับเคลื่อนพื้นที่/
จังหวัด (one Home) ในจังหวัดเปนผูดําเนินการ และมีสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เปนผูกําหนด
กรอบแนวคิดและประสานงานหลักนอกจากนี้กิจกรรมสรางชุมชนตนแบบครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ได
สอดรับกับนโยบายรัฐบาลการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อีกดวย
ทีมการขับเคลื่อนพื้นที่/จังหวัด (one Home) ระดับจังหวัด ไดมีมติการประชุมการคัดเลือก
พื้นที่ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พื้นที่
ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง พื้นที่ตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท พื้นที่ตําบลทัพทัน
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค พื้นที่ตําบลนิคมทุมโพธิ์ทะเล
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และพื้นที่ตําบลดงกลาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เปนพื้นที่ศูนยปฏิบัติการทาง
สังคมเชิงบูรณาการ สรางชุมชนตนแบบครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง และมอบหมายสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี เปนหนวยงานหลักเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและประสานงานหลัก
ใหเกิดการบูรณาการภาคีเครือขายเสริมสรางชุมชนตนแบบดังกลาวในการนี้สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 8
เพื่อกําหนดรูปแบบพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (Social Lab)
เพื่ อเสริ มสร า งชุ ม ชนต น แบบ ครอบครั ว อบอุน ชุม ชนเข มแข็ ง ในพื้น ที่เ ปา หมาย และเพื่อ ร ว มดํา เนิ น งาน
เสริมสรางชุมชนตนแบบครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ในพื้นที่เปาหมาย โดยบูรณาการการปฏิบัติงานกับภาคี
เครือขายทุกภาคสวนในระดับพื้นที่

ค

ขอมูลทั่วไปของจังหวัดลพบุรี

ตราประจําจังหวัดลพบุรี คือรูปพระนารายณสี่กร ประทับยืนหนาพระปรางคสามยอด
รูปพระนารายณประทับเหนือพระปรางคสามยอด หมายถึง การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ
มหาราชผูสรางเมืองลพบุรีขึ้นใหม เมื่อ พ.ศ. 2208 และสรางความเจริญใหกับแผนดินลพบุรีนับเอนกอนันต
สวนพระปรางคสามยอดเปนโบราณสถานที่ถือเปนสัญลักษณของเมืองลพบุรี
คําขวัญจังหวัดลพบุรี
วังนารายณคูบา น ศาลพระกาฬคูเมือง
ปรางคสามยอดลือเลื่อง
เมืองแหงดินสอนมาพอง
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์เกริกกอง
แผนดินทองสมเด็จพระนารายณ

ประวัติความเปนมา
ลพบุรีเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรความหลากหลายและตอเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกวา
3,000 ป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน มีการคนพบหลักฐานทางประวัติศาสตรมากที่สุดแหงหนึ่ง
ของ ประเทศ ตั้งแตสมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11 - 16) ลพบุรีอยูใตอํานาจมอญและขอมจนกระทั่งใน
ตอนตน ของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมีอํานาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ในรัชสมัยของพระเจาอูทองปฐม
กษัตริย แหงกรุงศรี-อยุธยา ลพบุรีมีฐานะเปนเมืองลูกหลวง โดยพระเจาอูทองไดโปรดใหพระราเมศวรราชโอรส
องคใหญเสด็จ มาครองเมืองลพบุรีเมื่อ พ.ศ. 1893 พระราเมศวรโปรดใหสรางปอมขุดคูและสรางกําแพงเมือง
อยางมั่นคง เมื่อพระเจาอูทองสวรรคตใน พ.ศ. 1912 พระราเมศวรตองถวายราชบัลลังกใหแกพระปตุลาของ
พระองคซึ่งไดขึ้น ครองราชยพระนามวาพระบรม-ราชาธิราชที่ 1 สวนพระราเมศวรครองเมืองลพบุรีสืบตอไป
จนถึง พ.ศ. 1931 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สวรรคต พระราเมศวรจึงเสด็จขึ้นครองราชย ณ กรุงศรีอยุธยา
เปนครั้งที่สอง หลังจากนั้นมาเมืองลพบุรีไดลดความสําคัญลงไป จนกระทั่งมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ลพบุรีไดรับการทํานุบํารุงครั้งใหญสืบเนื่องมาจากการคุกคามของชนชาติฮอลันดา
ที่ติดตอคาขายกับไทย ทําใหสมเด็จพระนารายณทรงเห็นวากรุงศรีอยุธยานั้นไมสูปลอดภัยจากการปดลอม ระดม
ยิงของขาศึกหากเกิดสงคราม จึงไดสรางเมืองลพบุรีเปนราชธานีที่สองขึ้น เพราะลพบุรีมีลักษณะทาง ยุทธศาสตร
เหมาะสมในการสรางลพบุรีขึ้นใหม สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงไดรับความชวยเหลือจาก ชางชาวฝรั่งเศส
และอิต าเลียน และไดส รางพระราชวังและปอมปราการเปน แนวปองกั นอยางแข็งแรง สมเด็ จพระนารายณ
มหาราชไดประทับอยูที่ลพบุรีเปนสวนใหญ และโปรดใหทูตและชาวตางประเทศเขาเฝาพระองค ที่เมืองนี้หลาย
ครั้ง จังหวัดลพบุรีเปนจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ มีพื้นที่อุด มสมบู รณเหมาะแกการ
เพาะปลูก มีประวัติศาสตรยาวนาน ปจจุบันเปนที่ตั้งของกองกําลังทั้งทหารบกและทหารอากาศหลายหนวย
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เป น ศู น ย กลางทางด า นการทหารกองกํ า ลั ง ทางการรบ ในปจ จุบั น เปน "เมืองเศรษฐกิจ เมืองทองเที่ย วศูน ย
การศึกษา ของภาคกลางตอนบน และยังเปนเมืองทหารอีกดวย" นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจหลาย
แหง เชน เขื่ อนป าสั กชลสิทธิ์ พระราชวังนารายณราชนิเวศน พระปรางคส ามยอด เขาสนามแจง และทุง
ทานตะวัน ที่ใหญที่สุดในประเทศ (มีพื้นที่ถึง 200,000 - 300,000 ไร) และไดชื่อวาเปนจังหวัดที่มีลิงอาศัยอยู
มาก รวมถึงไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
ลักษณะทางกายภาพ
(1) ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
ตั้งอยู บ นฝ งซ ายของแม น้ํ าลพบุรีมีร ะยะทางหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตาม
เสนทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตร หรือตามเสนทางรถไฟประมาณ 133 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6199.72
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,874,846 ไร
(2) อาณาเขต
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอตากฟาและอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรคและอําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระพุทธบาท
และอําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
และอําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสิงหบุรีและอําเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงหบุรีอําเภอไชโย
จังหวัดอางทอง และอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดลพบุรี

(3) ลักษณะภูมิประเทศ
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สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรีอาจแบงไดเปน 2
บริเวณ คือ บริเวณพื้นที่ราบสลับเนินเขา และภูเขา ครอบคลุม
พื้ น ที่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของอํ า เภอเมื อ งลพบุ รี บ างส ว นด า น
ตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอ บานหมี่ ดานเหนือและดานใต
ของอําเภอโคกสําโรง พื้นที่เกือบทั้งหมดของอําเภอสระโบสถ
อําเภอโคกเจริญ อําเภอทาหลวง อําเภอชัยบาดาลและอําเภอ
พัฒนานิคม คิดเปนพื้นที่ประมาณ 70 เปอรเซ็นตของพื้นที่
ทั้งหมด อีกบริเวณหนึ่งเปนพื้นที่ราบลุมครอบคลุมพื้นที่อําเภอทาวุง ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองลพบุรี
บางสวนของอําเภอบานหมี่และอําเภอโคกสําโรง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด
(4) ลักษณะภูมิอากาศ

จั ง หวั ด ลพบุ รี ตั้ ง อยู ใ นเขตร อ น สภาวะอากาศ
โดยทั่วไปรอนอบอาวเกือบตลอดปอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปมี
คาประมาณ 28 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมี
ความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และฤดูกาล ในชวงฤดู
รอนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบาย ปกติจะสูงถึงเกือบ 40 องศา
เซลเซี ย ส หรื อ มากกว า นั้ น ในช ว งเดื อ น มี น าคมถึ ง
พฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศ
รอนจัดที่สุดในรอบปสวนฤดูหนาวอุณหภูมิ ต่ําสุดในตอน
เชามืด จะลดลงอยูในเกณฑหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะ
เดือนธันวาคมถึงมกราคมเปนชวงที่มี อากาศหนาวมากที่สุดในรอบป ปริมาณน้ําฝนในป 2559 มีปริมาณมากขึ้น
จากป 2558 จาก 900.70 มิลลิเมตร/ปเปน 1,185.1 มิลลิเมตร/ปเมื่อเขาสูฤดูรอนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบาง
พรอมทั้งมีพายุฟาคะนอง และเมื่อเขาสูฤดูฝน ปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือน
สิงหาคมหรือกันยายน พื้นที่ที่มีปริมาณฝนมาก สวนใหญจะอยูดานหนาทิวเขา หรือดานรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
(5) การใชที่ดิน
จั ง หวั ด ลพบุ รี มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 6,199.72
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,874,846 ไร หรือ
รอยละ 56.55 เนื้อที่ปาไม 563,427 ไร หรือรอยละ
14.54 และเนื้ อ ที่ ใ ช ป ระโยชน น อกการเกษตร
1,120,252 ไร หรือรอยละ 28.91 ของเนื้อที่ทั้งหมด

(5.1) พื้นที่เกษตรกรรม
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สําหรั บเนื้ อที่ใชประโยชนทางการเกษตร
เปนพืชไรมากที่สุด จํานวน 1,153,959 ไร หรือ
รอยละ 52.64 รองลงมา คือ นาขาว, สวนผักไม
ดอก/ไมประดับ, สวนไมผลและไมยืนตน รอยละ
37.09, 0.94, 0.16 ตามลํ า ดั บ โดยพื้ น ที่
เกษตรกรรม เปนพื้นที่ที่มีสัดสวนการใชประโยชนที่ดินมากที่สุด สวนใหญ ใชในการปลูกออยโรงงาน ในเขต
อําเภอชัยบาดาล และพัฒนานิคม รองลงมา คือ การปลูกขาวนาปการทํานา ในจังหวัดลพบุรีสวนใหญจะทํานาใน
เขตชลประทาน ซึ่งกระจายอยูในอําเภอบานหมี่ โคกสําโรง และทาวุง ตามลําดับ
(5.2) พื้นที่ปาไม
ปจจุบันสภาพปาไมของจังหวัดมีเนื้อที่รอยละ 13.86 ของเนื้อที่จังหวัด โดยไดมีการ ประกาศกําหนด
พื้นที่เปนปาสงวนแหงชาติจํานวน 4 ปา รวมเนื้อที่ 1,110,108.50 ไร (1,776.17 ตร.กม.) ซึ่งพื้นที่สวนใหญมี
สภาพเปนปาเสื่อมโทรม ไดแก
(1) ปาซับลังกา อยูในทองที่อําเภอชัยบาดาลและอําเภอลําสนธิเนื้อที่ 248,987.50 ไร (398.38 ตร.กม.)
เปนปาที่มีความอุดมสมบูรณที่สุดของจังหวัด โดยเฉพาะทางตอนเหนือซึ่งมีแนวเขตติดตอ กับจังหวัดเพชรบูรณ
และจังหวัดชัยภูมิชนิดไมมีคาที่ขึ้นอยู ไดแก แดง ประดู เต็งรัง ตะแบก ตะเคียน ไผรวก และมีทรัพยากรแรธาตุ
คือ หินปูน
(2) ปาวังเพลิง ปามวงคอม และปาลํานารายณอยูในทองที่อําเภอชัยบาดาล อําเภอ สระโบสถอําเภอโคก
เจริญ และอําเภอโคกสําโรง เนื้อที่ 447,081.25 ไร (715.33 ตร.กม.) ชนิดไมมีคา ที่ขึ้นอยู ไดแกยางตะเคียนหิน
มะคาโมง แดง เต็ง รังและมีทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชน แรเพอรไลต (Perlite) และดินขาว เปนตน
(3) ปาชัยบาดาล อยูในทองที่อําเภอชัยบาดาล อําเภอทาหลวง อําเภอพัฒนานิคม และ อําเภอลําสนธิ
เนื้อที่ 396,562.50 ไร (634.50 ตร.กม.) ชนิดไมมีคาที่ขึ้นอยู ไดแก แดง มะคาโมง ประดู ขอยหิน และมี
ทรัพยากรธรรมชาติเชน หินออน หินปูน
(4) เขาเพนียด อยูในทองที่อําเภอโคกสําโรง เนื้อที่ 17,477 ไร (27.96 ตร.กม.) ชนิดไม มีคาที่ขึ้นอยู
ไดแก มะคาโมง มะคาแตเต็ง รัง และทรัพยากรธรรมชาติเชน หินทราย
นอกจากนี้ยังมีเขตรักษาพันธุสัตวปาอีก 1 แหงคือเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา ในพื้นที่ อําเภอลําสนธิ
และมีเขตหามลาสัตวปา 3 แหง ไดแก เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชนเขตหามลาสัตวปา เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ใน
พื้นที่อําเภอชัยบาดาล และเขตหามลาสัตวปาเขาเอราวัณ ในพื้นที่อําเภอพัฒนานิคม
สภาพปญหาดานทรัพยากรปาไม1) ประชาชนยังตองการที่ดินทํากินเพิ่มมากขึ้น 2) พื้นที่ สปก. 4-01
และพื้นที่ปาไมมีแนวเขตไมชัดเจนทําใหมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้น 3) ความตองการปลูก พืชไรโตเร็ว (ไมเศรษฐกิจ)
เชน ยูคาลิปตัสและยางพารา ทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น 4) เนื่องจากไม เนื้อออนในธรรมชาติสามารถ
นําไปขายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษหรืออื่นๆ ไดทําใหประชาชน ที่ตองการมีรายไดเพิ่มขึ้น ลักลอบ
ตัดไมและเปนการบุกรุกพื้นที่ปาดวย
แนวทางปองกันและแกไขปญหาดานทรัพยากรปาไม 1) สงเสริมความรูดานการเพิ่ม ผลผลิตทาง
การเกษตรโดยใชหลักวิชาการแทนการบุกรุกพื้นที่ 2) สงเสริมใหมีการปลูกปาในพื้นที่เอกชนแทน การบุกรุกพื้นที่
ปาธรรมชาติ 3) กําหนดแนวเขตพื้นที่ปาใหชัดเจน
3. ขอมูลการปกครอง/ประชากร
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(1) เขตการปกครอง จังหวัดลพบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 11 อําเภอ 122 ตําบล 1,123 หมูบาน
1 องคการบริหารสวนจังหวัด 23 เทศบาล (3 เทศบาลเมือง 20 เทศบาลตําบล) 102 องคการบริหารสวนตําบล
โครงสรางบริหารสวนราชการสวนภูมิภาค สวนกลาง และสวนทองถิ่น
(1) สวนราชการบริหารสวนภูมิภาค จํานวน 32 หนวย
(2) สวนราชการสวนกลาง จํานวน 50 หนวย
(3) สวนราชการสวนทองถิ่น จํานวน 126 หนวย แบงเปน องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล
23 แหง องคการบริหารสวนตําบล 102 แหง
ฝายทหาร จํานวนหนวยทหารทั้งสิ้น 14 หนวย แบงเปน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1
หนวย (ไดแกศูนยอํานวยการสรางอาวุธฯ) และสังกัดกองทัพบก 13 หนวย (สวนกลาง 10 หนวย สวนภูมิภาค 3
หนวย)
(2) ประชากร จังหวัดลพบุรี มีประชากร ณ 31
สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 757,556 คน เปนชาย 380,003
คน หญิง 377,553 คน โดยมีจํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น
287,290 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย ทั้ง
จังหวัดประมาณ 100 คนตอตารางกิโลเมตร โดยอําเภอที่มี
ความหนาแนนของประชากรมากที่สุดคืออําเภอเมือง ลพบุรี
คิดเปนอัตราสวน 1 ตารางกิโลเมตรตอประชากร 445 คน
และอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากร นอยที่สุด คือ
อําเภอสระโบสถคิดเปนอัตราสวน 1 ตารางกิโลเมตรตอประชาชน 71 คน นอกจากนี้ยังเปน จังหวัดที่มีกลุมชาติ
พันธุที่หลากหลายเนื่องจากเปนดินแดนประวัติศาสตรอันยาวนานนับแตยุคกอน ประวัติศาสตรจากหลักฐาน
บันทึกของชาวฝรั่งเศสตนกรุงรัตนโกสินทรมีกลุมชาติพันธตางๆ เริ่มอพยพเขาสู จังหวัดลพบุรีเนี่องจากภาวะ
สงครามการกวาดตอนผูคนมาเปนเชลยหรืออพยพยายถิ่นฐานของคนอีสานเพื่อเปน แรงงานในการกอสรางเมือง
ทําใหมีความหลากหลายทางชาติพันธุอยางนอย 5 กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยู ไดแก กลุมคนไทยภาคกลางพื้นถิ่น
กลุมไทยเบิ้ง กลุมมอญ (ไทยรามัญ) กลุมลาวพวนหรือไทยพวน และกลุมจีน ถึงแมวา กลุมชาติพันธุในจังหวัดจะ
มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมและประเพณีรวมกลุมกันอยางเขมแข็งคงรักษา อัตลักษณวัฒนธรรม ไดแก
ภาษา การแตงกาย และขนบธรรมเนียมประเพณีไวอยางเขมแข็ง ดังนั้น จังหวัด ลพบุรีจึงมีความพรอมของทุน
ทางสังคมที่จะนําไปพัฒนาตอยอด สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอไป
4. โครงสรางพื้นฐานและการเขาถึงบริการ
(1) ไฟฟา จังหวัดลพบุรีมีผูใชไฟฟา 286,380 ครัวเรือน โดยอําเภอที่มีครัวเรือนใชไฟฟามากที่สุด ไดแก
อําเภอเมืองลพบุรีรองลงมา คือ อําเภอชัยบาดาล โคกสําโรง และอําเภอพัฒนานิคม ตามลําดับ และ มีครัวเรือน
ที่ไมมีเครื่องใชไฟฟา 306 ครัวเรือน
(2) ประปา จังหวัดลพบุรีมีจํานวนกําลังการผลิตน้ําประปา จํานวน 5,198 ลูกบาศกเมตรตอ ชั่วโมง
ปริมาณน้ําประปาที่ผลิตไดจํานวน 26,623,090 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชในระบบ จํานวน 867,757
ลูกบาศกเมตร และจํานวนผูใชน้ําประปา จํานวน 73,479 ราย อําเภอที่มีจํานวนผูใชน้ําประปา มากที่สุด คือ
อําเภอเมืองลพบุรีจํานวน 46,195 ราย รองลงมาคืออําเภอโคกสําโรง จํานวน 9,852 ราย และ อําเภอบานหมี่
7,359 ราย ตามลําดับ
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(3) เสนทางคมนาคม ในป 2560 จังหวัดลพบุรีมีสายทางที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักทางหลวง ที่
11 จํานวน 1,034.402 กิโลเมตร และสํานักทางหลวงชนบท จํานวน 849.293 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 1,883.695
กิโลเมตร ถนนดังกลาวสวนใหญเปนถนนลาดยาง 1,812.072 กิโลเมตร นอกนั้นเปนถนนลูกรัง 46.156 กิโลเมตร
และถนนคอนกรีต 25.167 กิโลเมตร
5. ขอมูลเศรษฐกิจ
มูล ค า ผลิ ตภั ณฑ มวลรวมจั งหวั ดลพบุรีป 2558 มีมูล คา
100,839 ลานบาท สูงเปนลําดับที่ 22 ของ ประเทศ (ประกอบดวย
ภาคเกษตร 13,235 ลานบาท และนอกภาคเกษตร 87,604 ลานบาท)
ซึ่งลดลง จากป 2557 (มูลคา 109,922 ลานบาท) คิดเปน 9,083 ลาน
บาท
โครงสรางรายไดจากการผลิตจังหวัดลพบุรี ณ ราคาประจําป
ป 2558 สาขาการผลิตหลัก 4 อันดับแรก ไดแกสาขาอุตสาหกรรม 41.16% สาขาการบริหารราชการฯ 13.97%
สาขาเกษตรกรรม 12.89% สาขา การขายสงขายปลีก 8.88% สําหรับสาขาอื่นๆ มีสัดสวนรวมกัน รอยละ
23.10%
7. ทรัพยากรน้ํา มีความอุดมสมบูรณทางน้ําจากแมน้ําสายหลัก 3 สาย และคลองชลประทาน เหมาะแกการทํา
การเกษตร คุณภาพน้ําจัดอยูในเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้บริเวณที่แหลงน้ําไปไมถึง สามารถใชน้ําบาดาล เพื่อ
ทดแทนไดจากสภาพภูมิศาสตรจังหวัดลพบุรีตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา โดยแมน้ําปาสัก ไหล
พาดผานทางซีกตะวันตก มีทรัพยากรแหลงน้ําที่สําคัญมากมายหลายแหง ลุมน้ําสําคัญ 2 ลุมน้ําที่ครอบคลุม
จังหวั ดลพบุ รีคือ ลุมน้ําเจ าพระยาและลุ มน้ําปาสัก โดยมีพื้น ที่ 1.815 ลานไรและ 2.059 ลานไรตามลําดับ
นอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานและทรัพยากรแหลงน้ําที่สําคัญมากมายหลายแหง ไดแก (1) แมน้ําลพบุรีเปน
แมน้ําที่แยกสาขาจากแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี ไหลผานจังหวัดลพบุรีบริเวณอําเภอทาวุง
และอําเภอเมืองลพบุรีมาบรรจบกับแมน้ําปาสัก ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาแลวไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาซึ่ง
นอกจากจะมีความสําคัญตอการเพาะปลูกโดยเฉพาะการทํานาแลว ยังมีความสําคัญในการคมนาคมขนสงทางน้ํา
ในทองถิ่นอีกดวยแมน้ําลพบุรีชวงที่ไหลผานจังหวัดลพบุรีมีความยาว ประมาณ 45 กิโลเมตร (2) แมน้ําปาสัก
ไหลจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณแลวไหลผานจังหวัดลพบุรี ในเขตอําเภอชัยบาดาล โคก
สําโรง และอําเภอพัฒนานิคม ผานจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา มี
ลักษณะแคบและเรียวยาวคลายขนนก มีความยาว 573 กิโลเมตร พื้นที่ลุมน้ํา ประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร
แมน้ําสายนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในพื้นที่การเกษตรดานตะวันออก ของจังหวัดลพบุรี (3) แมน้ําบางขาม มี
ตนกําเนิดจากคลองเล็กๆ ในเขตอําเภอบานหมี่ แลวไหลรวมกับแมน้ําลพบุรี ที่เขตอําเภอทาวุงมีความยาวทั้งสิ้น
20 กิโลเมตร (4) ลําธารลําสนธิเปนลําธารไหลผานเขตอําเภอลําสนธิและไหลลงสูแมน้ําปาสักในเขตอําเภอชัย
บาดาล ซึ่งอยูทางตอนเหนือของอําเภอชัยบาดาลตอกับอําเภอศรีเทพ ของจังหวัดเพชรบูรณมีทิศทางการไหลมา
ตามแนว เหนือใตจนถึงละติจูดประมาณ 15 องศา 15 ลิปดาเหนือ บรรจบกับลําน้ําพญากลาง ซึ่งไหลจากเขต
อําเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีขึ้นมาทางเหนือจากบริเวณบรรจบดังกลาว ลําสนธิจะเปลี่ยนทิศทางการไหลไป
ตามแนว ตะวันตก - ตะวันออก ลงสูแมน้ําปาสัก ในเขตตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล รวมความยาวประมาณ
70 กิโลเมตร
6. ทรัพยากรน้ํา
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มีความอุ ดมสมบู รณ ทางน้ําจากแมน้ํ าสายหลัก 3 สาย
และคลองชลประทาน เหมาะแกการทํา การเกษตร คุณภาพน้ํา
จัด อยู ในเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ บริ เ วณที่แหลงน้ําไปไม ถึง
สามารถใชน้ําบาดาล เพื่อทดแทนไดจากสภาพภูมิศาสตรจังหวัด
ลพบุรีตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา โดยแมน้ําปา
สัก ไหลพาดผานทางซีกตะวันตก มีทรัพยากรแหลงน้ําที่สําคัญ
มากมายหลายแหง ลุมน้ําสําคัญ 2 ลุมน้ําที่ครอบคลุม จังหวัด
ลพบุ รีคือ ลุมน้ําเจาพระยาและลุ มน้ํา ปาสั ก โดยมี พื้นที่ 1.815
ลานไรและ 2.059 ลานไรตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานและทรัพยากรแหลงน้ําที่สําคัญมากมาย
หลายแหง ไดแก
(1) แมน้ําลพบุรีเปนแมน้ําที่แยกสาขาจากแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี ไหลผานจังหวัด
ลพบุรีบริเวณอําเภอทาวุงและอําเภอเมืองลพบุรีมาบรรจบกับแมน้ําปาสัก ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาแลวไหล
ลงสูแมน้ําเจาพระยาซึ่งนอกจากจะมีความสําคัญตอการเพาะปลูกโดยเฉพาะการทํานาแลว ยังมีความสําคัญใน
การคมนาคมขนสงทางน้ําในทองถิ่นอีกดวยแมน้ําลพบุรีชวงที่ไหลผานจังหวัดลพบุรีมีความยาว ประมาณ 45
กิโลเมตร
(2) แมน้ําปาสัก ไหลจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณแลวไหลผานจังหวัดลพบุรี ในเขต
อําเภอชัยบาดาล โคกสําโรง และอําเภอพัฒนานิคม ผานจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวไหลลง
สูแมน้ําเจาพระยา มีลักษณะแคบและเรียวยาวคลายขนนก มีความยาว 573 กิโลเมตร พื้นที่ลุมน้ํา ประมาณ
14,520 ตารางกิโลเมตร แมน้ําสายนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในพื้นที่การเกษตรดานตะวันออก ของจังหวัด
ลพบุรี
(3) แมน้ําบางขาม มีตนกําเนิดจากคลองเล็กๆ ในเขตอําเภอบานหมี่ แลวไหลรวมกับแมน้ําลพบุรี ที่เขต
อําเภอทาวุงมีความยาวทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร
(4) ลําธารลําสนธิเปนลําธารไหลผานเขตอําเภอลําสนธิและไหลลงสูแมน้ําปาสักในเขตอําเภอชัยบาดาล
ซึ่งอยูทางตอนเหนือของอําเภอชัยบาดาลตอกับอําเภอศรีเทพ ของจังหวัดเพชรบูรณมีทิศทางการไหลมาตามแนว
เหนือใตจนถึงละติจูดประมาณ 15 องศา 15 ลิปดาเหนือ บรรจบกับลําน้ําพญากลาง ซึ่งไหลจากเขตอําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีขึ้นมาทางเหนือจากบริเวณบรรจบดังกลาว ลําสนธิจะเปลี่ยนทิศทางการไหลไปตามแนว
ตะวั น ตก - ตะวั น ออก ลงสู แ ม น้ํ า ป า สั ก ในเขตตํา บลบัว ชุม อํ าเภอชัย บาดาล รวมความยาวประมาณ 70
กิโลเมตร
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ตารางแสดงอางเก็บน้ําโครงการชลประทานพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ที่มา : โครงการชลประทานลพบุรี ณ ป 2559
จากขอมูลทรัพยากรน้ําของจังหวัดลพบุรีพบวา มีปริมาณของทรัพยากรน้ําเพียงพอตอความตองการ
ของพื้นที่และเพื่อการทําเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ซึ่งถือวามีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรน้ํา
อยางไรก็ตามถึงแมจังหวัดมีแหลงน้ําที่คอนขางอุดมสมบูรณแตยังพบปญหาน้ําเสียมีปริมาณเพิ่มขึ้น จาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเมืองโดยสาเหตุมาจากขาดระบบบําบัดน้ําเสีย การปนเปอนของปุยเคมีและ ยาฆา
แมลงจากการเกษตร ประชาชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย น้ําทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรม
ไมไดมาตรฐาน และประชาชนขาดความรูในเรื่องการจัดการน้ําเสียในขั้นตน และพบวาในปจจุบัน จากการวัด
คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน กําหนดใหแมน้ําลพบุรีเปนแหลงน้ําประเภทที่ 3 คือ ประเภทตรวจสอบ และเฝาระวัง
คุณภาพน้ํา สรุปไดวาคุณภาพน้ําจัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ไดแก ความ สกปรกในรูป
สารอินทรีย (BOD) และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย (TCB) สูง โดยมาจากการรับน้ําทิ้งจาก กิจกรรมบาง
ประเภท ทั้งนี้สามารถใชเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคจะตองผานการฆาเชื้อโรค ตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และสามารถใชเพื่ออุตสาหกรรมเทานั้น สวน แมน้ําบางขามประสบ
ปญหาน้ําในแมน้ําเนาเสียจากการใชสารเคมีทางการเกษตร มีผักตบชวาปกคลุมผิวหนาน้ํา
7. แหลงน้ําใตดิน
สําหรับจํานวนบอน้ําบาดาล และปริมาณน้ําบาดาลที่ไดรับอนุญาตของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัด ลพบุรี
ณ ป 2560 พบวามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 748 บอ เปนบอน้ําในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคธุรกิจ
และการอุปโภคบริโภค ตามลําดับ โดยอําเภอที่มีบอบาดาลมากที่สุด ไดแก อําเภอพัฒนานิคม รองลงมา คือ
อําเภอเมืองลพบุรีชัยบาดาล และอําเภอโคกสําโรง ตามลําดับ
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8. ทรัพยากรแรธาตุ
แรเหล็ก แรเหล็กที่สําคัญอยูที่บริเวณเขาทับควาย ในเขตอําเภอโคกสําโรง เปนแหลงแรแบบแปรสัมผัส
ปจจุบันแหลงแรนี้มีการทําเหมืองอยูในรูปเหมืองเปด เพราะชั้นปรากฏที่ระดับผิวดิน – แรควอรตซโดยทั่วไป พบ
ในรูปของแรประกอบหินอัคนีเชน หินแกรนิต แรในบางบริเวณของจังหวัดไดพบผลึกของแรควอรตซทั้งที่มี สีและ
ไมมีสีตางๆ ซึ่งสามารถนํามาทําเครื่องประดับไดอยางสวยงามเหมือนกับแรธรรมชาติที่มีคาอื่นๆ มีความ คงทน
ตอการสึกกรอนไดดีและบางครั้งเกิดในสภาพที่มีแรอื่นเจือปน ทําใหเกิดสีลวดลายสวยงาม แรรัตนชาติ ตระกูลค
วอรตซมีอยูมากมายหลายชนิด แหลงแรควอรตซที่สําคัญในจังหวัดลพบุรีมีอยู 3 แหง ไดแก
- บริเวณบานโปงหัวแหวน และบานหวยดีเลิศ ในเขตอําเภอชัยบาดาล แรควอรตซจากแหลงนี้รูจัก ใน
นาม "เพชรโมกุล" หรือโมกุล - บริเวณเขาแหลม อําเภอโคกสําโรง สมญานามของแรควอรตซจากแหลงนี้คือ
"เพชรเขาแหลม
– บริเวณเขาพระงาม ซึ่งอยูหางจากตัวเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร แรจากแหลงนี้
เรียกกันวา "เพชรเขาพระงาม"
- ดินมารลหรือดินสอพอง เปนดินที่ประกอบดวย
แคลเซียมคารบอเนต ที่มาจากการผุสลายตัวของ หินปูน
ผสมผสานกับแรดินเหนียว ใชเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต
ปูนซีเมนตในจังหวัดลพบุรีแหลงแรดังกลาว กระจายอยูใน
บริเวณทางดานเหนือของตัวเมืองลพบุรีแตมีปริมาณไมมาก
นัก ชาวบานบริเวณแหลงแรจะนําแร ดังกลาวมาผลิตเปน
ดินสอพองจนกลายเปนสินคาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี
มาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน
จังหวัดลพบุรีมีการพบแรอื่นๆ อีกหลายชนิด แตยังขาดการสํารวจอยางจริงจังเพื่อยืนยันบริเวณ ที่
แนนอน การนํามาใชจึงเปนเพียงการขุดคนเพื่อแสวงหารายไดของชาวบานในบริเวณแหลงแร ไดแก ทองคํา
ทองแดง ฟอสเฟต ทั้งนี้โ ดยสภาพธรณี วิ ทยาของจังหวัดจะประกอบดว ยหินเปลือกโลกหลายชนิด สามารถ
นํามาใชประโยชนไดแตกตางกันออกไป ซึ่งหินปูนนับวามีความสําคัญมากที่สุดในปจจุบัน โดยจะพบตามภูเขา ซึ่ง
กระจายเปนหยอมในเกือบทุกอําเภอของจังหวัด
9. ขอมูลดานขยะ
(1) ปริมาณขยะ ปญหาขยะมูลฝอยมีแนวโนมที่จะรุนแรงขึ้นเนื่องจากปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทุกป
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองและชุมชนขนาดใหญเนื่องจากการขยายตัวของภาคธุรกิจตางๆ การจัดการ มูล
ฝอยมีปญหาในทุกขั้นตอนตั้งแตการคัดแยกจากแหลงกําเนิด การเก็บรวบรวม การเก็บขนที่มีรถเก็บขน ไม
เพียงพอทําใหเกิดมูลฝอยตกคางตามแหลงตางๆ และการกําจัดขยะที่ไมถูกหลักวิชาการ เทศบาลและ องคการ
บริหารสวนตําบลที่มีบริการเก็บขนขยะสวนใหญยังใชวิธีการกําจัดแบบเทกองกับพื้นผสมไปกับการไถกลบ เมื่อ
เวลาขยะที่เทกองมีปริมาณมากสําหรับองคการบริหารสวนตําบลที่ยังไมมีบริการเก็บขนขยะประชาชน จะกําจัด
ขยะเองซึ่งสวนใหญใชวิธีการกองสุมแลวเผา องคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดกับเทศบาลบางแหง จาง
เทศบาลเก็บขนไปกําจัด การกําจัดขยะแบบไมถูกหลักวิชาการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ดิน และ
อากาศ รวมไปถึงเหตุรําคาญ สวนเทศบาลที่มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการก็ยังประสบปญหา ดาน
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งบประมาณในการดําเนินการทั้งขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทางในการควบคุมระบบ ทําใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพตามที่ไดศึกษาออกแบบไวกอนการกอสราง
ตารางแสดงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรีจากการคํานวณอัตราการเกิดขยะและจํานวนประชากร
ตามขนาดของชุมชน

ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี
(2) การเก็ บ ขนและการกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
จั ง หวั ด ลพบุ รี มี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั้ ง หมด
125 แหง แยกเปนองคกรปกครองสวน ทองถิ่นที่มีการ
เก็บขนขยะมูลฝอย จํานวนทั้งสิ้น 60 แหง คิดเปนรอย
ละ 48 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่ไมมีการเก็บขนขยะมูล
ฝอย มีจํานวน 65 แหง คิดเปนรอยละ 52 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด ในจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการเก็บขน 60 แหง แยกเปน มีสถานที่
กําจัดแบบถูกหลักวิชาการ จํานวน 2 แหง (เทศบาลเมืองบานหมี่และเทศบาลตําบลโคกสําโรง) มีสถานที่กําจัด
แบบไมถูกหลักวิชาการ จํานวน 31 แหง และนําขยะมูลฝอยไปทิ้งรวมกับองคกรปกครอง สวนทองถิ่นอื่น จํานวน
24 แหง รวมทั้งจางเอกชนเก็บขนและกําจัดในพื้นที่ของเอกชนอยางไมถูกหลักวิชาการ จํานวน 3 แหง
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ขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลเขาพระงาม
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เทศบาลตําบลเขาพระงามไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบล เขาพระงามตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล เขาพระงาม โดยรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547
ทําเลที่ตั้ง
อยูหางจากศูนยกลางอําเภอเปนระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร โดยตั้งอยูดานเหนือสุดของอําเภอ
เมืองลพบุรี
เนื้อที่

มีเนื้อที่โดยประมาณ 21.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,125 ไร

ภูมิประเทศ
พื้ น ที่ ส ว น ใ ห ญ เ ป น ที่ ร า บ เ ชิ ง เ ข า ซึ่ ง
ประกอบดวยเขาพระงาม , เขาพุคา , เขาพุโลน , และ
บางสวนของเขาวงพระจันทร โดยที่ราบสวนใหญจะอยู
บ ริ เ ว ณ ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก แ ล ะ ต อ น ก ล า ง ข อ ง
ตําบล แหลงน้ําที่สําคัญคือ คลองชลประทาน หวย
ธรณี หวยสุขี และหวยอีเห็น ทรัพยากรที่สําคัญ
ไดแก เพชรพระงาม หนอไมไผรวก และแรธาตุ
อาณาเขต
เทศบาลตําบลเขาพระงาม มีอาณาเขตติดตอกับตําบลขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลหนองเตา ตําบลพุคา อําเภอบานหมี่ และตําบลหวยโปง
อําเภอ โคกสําโรง
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง และตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี
ทิศใต
ติดตอกับตําบลเขาสามยอด และตําบลทาแค อําเภอเมืองลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลทาแค และตําบลโคกกะเทียม อําเภอเมืองลพบุรี
เขตการปกครอง
ตําบลเขาพระงามแบงเขตการปกครองออกเปน 10 หมูบาน โดยอยูในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลเขาพระงาม เต็มพื้นที่ทั้ง 10 หมู ไดแกหมูที่ 1 – 10 และมีชุมชน 24 ชุมชน
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ประชากรและพื้นที่
จํานวนประชากรในตําบลเขาพระงาม
จํานวนหลังคาเรือน : 2,676 หลังคาเรือน
จํานวนประชากร : 11,501 คน
จํานวนผูสูงอายุ : 1,988 คน
จํานวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ป : 766 คน
จํานวนผูสูงอายุ ที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง : 1,102 คน
จํานวนสตรีตั้งครรภ : 79 คน
จํานวนผูสูงอายุ ที่ชวยตนเองไมได : 24 คน
จํานวนสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป : 508 คน
จํานวนผูพิการ : 108 คน

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลเขาพระงาม
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สถานที่นาสนใจใน ตําบลเขาพระงาม
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

จํานวน 1 แหง

สถานศึกษา

จํานวน 7 แหง

การเดินทาง/การคมนาคม

จํานวน 1 แหง

สถานบริการดานสุขภาพ

จํานวน 5 แหง

สถานที่ทองเที่ยว

จํานวน 1 แหง

สถานีบริการเชื้อเพลิง

จํานวน 2 แหง

ที่พัก

จํานวน 1 แหง

การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของ
เทศบาลตําบลเขาพระงาม

24

แผนภูมิ สภาพที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม
จากแผนภูมิ สภาพที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม พบวา สวนมากเปนผูที่มีที่อยูอาศัยของ
ตนเองและมั่งคงถาวร รองลงมาเปนผูที่มีที่อยูอาศัยของตนเองและไมมั่งคงถาวร และอยูอาศัยในที่ดินคนอื่น
ตามลําดับ
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แผนภูมิ ประเด็นปญหาในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม
จากแผนภูมิ ประเด็นปญหาในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม พบวา สวนมากเปนปญหามีรายไดไม
เพียงพอแกการครองชีพ รองลงมาเปนปญหาความยากจน และไมมีอาชีพ ตามลําดับ

แผนภูมิ สภาพที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม
จากแผนภูมิ สภาพที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม พบวา สวนมากเปนผูที่มีที่อยูอาศัยของ
ตนเองและมั่งคงถาวร รองลงมาเปนผูที่มีที่อยูอาศัยของตนเองและไมมั่งคงถาวร และอยูอาศัยในที่ดินคนอื่น
ตามลําดับ
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แผนภูมิ ความตองการในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม
จากแผนภู มิ ความต อ งการในเขตเทศบาลตํ า บลเขาพระงาม พบว า ส ว นมากเป น เงิ น สงเคราะห
รองลงมาเปนอื่นๆแตกตางกัน และเงินทุนประกอบอาชีพ ตามลําดับ

แผนภูมิ อาชีพของครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม
จากแผนภูมิ อาชีพของครั วเรือนในเขตเทศบาลตํ าบลเขาพระงาม พบวา สวนมากเปนรับจางทั่วไป
รองลงมาเปนธุรกิจสวนตัว และไมไดทํางานเทาๆกัน ตามลําดับ
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แผนภูมิ รายไดครัวเรือนโดยประมาณในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม
จากแผนภูมิ รายไดครัวเรือนโดยประมาณในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงาม พบวา สวนมากมีรายได
ตั้งแต 0 – 2000 บาท รองลงมามีรายไดตั้งแต 2001 – 4000 บาท และมีรายไดตั้งแต 4001 – 6000 บาท
ตามลําดับ
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ปจจัยแหงความสําเร็จการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพื้นทีอ่ ยางยั่งยืน
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จากการวิเคราะห SWOT ANALYSIS ไดพบและรับทราบบริบทของตําบลเขาพระงาม และได
รวมกันพิจารณา กําหนดกลยุทธ และแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาตางๆที่พบ ดวยวิธี วิเคราะห
SWOT ANALYSIS และกําหนดกลยุทธดวย TOWS matrix ดังนี้
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weakness)

โอกาส (Opportunities)

กลยุทธ : เชิงรุก
- การบูรณาการทุกภาค
สวนดวยการรวมมือกัน
อยางเปนรูปธรรม
(S1,O1)
- มีการจัดกิจกรรมเพิ่ง
แรงจูงใจในการพัฒนา
พื้นที่(S5,O4)

กลยุทธ : เชิงแกไข
- มีการสงเสริมพัฒนาอาชีพ
สรางรายไดพัฒนาที่อยู
อาศัย(O2,W2)
- มีกฎหมายและกรรมสิทธิ์
ในพื้นที่ชวยในการเพิ่ม
ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสิน(O2,W3)

อุปสรรค (Threats)

TOWS Matrix

กลยุทธ : เชิงปองกัน
- มีระบบการพัฒนา
เมื่องในการให
ความสําคัญเรื่องขยะ
(S10,T8)
- มีการจัดกิจกรรมเมื่อง
นาอยูชวยลดปญหา
ดานสุขภาพและที่อยู
อาศัย(S5,T3)

กลยุทธ : เชิงรับ
- ดูแลใหความรูผูสูงอายุ
และผูพิการในดานการ
มีสวนรวมในสังคมนา
อยู (W6,W7,T4)
- สรางอาชีพ อบรมฝก
อาชีพใหกับผูสูงอายุ
และผูพิการเพื่อเพิ่ม
รายได(W6,W7,T2)

ST

WO
TW

จากการวิเคราะห SWOT ของบริบทตําบลเขาพระงาม และนําเอาประเด็นที่ไดมาวิเคราะหแนว
ทางแกไขโดยวิธี TOWS MATRIX จะทําใหทราบไดวาประเด็นปญหาตางๆที่พบสามารถแกไขปญหาของตําบล
ไดอยางเปนระบบ และผลของการวิเคราะหนี้ จะนําไปกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และ
แผนงาน/โครงการ ตอไป
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดสิงหบุรี

ตราประจําจังหวัดสิงหบุรี
รูปแบบตราประจําจังหวัดสิงหบุรี
เปนรูปโครงราง 11 วีรชนสีดํา อยูบนพื้นสีแดงภายในโล (เครื่องปองกันอาวุธ) ชนิดกลม ขอบ
โลถัดจากพื้นสีแดง มีวงกลมสีขาว สีน้ําเงิน และสีแดง มีขนาดและสัดสวน เชนเดียวกับพื้นแถบธงชาติไทยออกไป
ตามลําดับ ใตรูปโครงรางวีรชน มีขอความ จังหวัดสิงหบุรี เปนอักษรสีดําโคงไปตามสวนลางของขอบโล กรณี
ประดับตราประจําจังหวัดบนผืนธงใหตราอยู กึ่งกลางผืนธงพื้นสีแดงขนาดมาตรฐานธงชาติไทย และใหตัดวงกลม
สีแดงวงนอกสุดออกเพื่อกลมกลืนกัน
ความหมาย
เมื่อเดือน 3 ปลายประกา พ.ศ. 2308 ชาวสิงหบุรี เมืองวิเศษชัยชาญและสรรคบุรี โดยการนํา
ของคนไทยชั้น หัวหนาสําคัญ 11 คน ไดซองสุมชาวบานรวม 600 คน มาพึ่งพระอาจารยธรรมโชติผูทรงวิทยาคม
ตั้งคายสูรบกับทหาร ของเนเมียวสีหบดีแมทัพพมาที่บานบางระจัน เขตเมืองสิงหบุรี ดวยความรักชาติ สามัคคี
และเสียสละ จนสามารถเอาชนะ ทหารพมาไดถึง 7 ครั้ง แตดวยกําลังพลและอาวุธที่เสียเปรียบมาก ในการรบ
ครั้ ง ที่ 8 เมื่ อ วั น จั น ทร ป จ อ พ.ศ. 2309 พม า จึ ง ตี ค า ยบางระจั น ได สํ า เร็ จ รั ฐ บาลโดยกรมศิ ล ปากร
ไดสรางอนุส าวรีย วีรชนชาวบ านบางระจัน ขึ้นเพื่ อใหลู กหลาน ไทยไดรํ าลึกถึงตลอดไป พระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 9 เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ทรงเป ด อนุ ส าวรี ย เ มื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 29 กรกฎาคม 2519
ทางราชการจังหวัดสิงหบุรี พรอมดวยประชาชนทุกหมูเหลา ตํารวจและทหารสามเหลาทัพไดพรอมใจกันทํา พิธี
สักการะสดุดีวีรชนชาวบานบางระจันสิงหบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ ของทุกป
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ประวัติความเปนมา
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเลาถึงเมืองสิงหถวายสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัตติวงศ ไวในสาสนสมเด็จ วา ".........เมืองสิงหบุรีเปนเมืองใหญและเกา มีปอมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และ
ของสําคั ญ คือ พระนอนจักรสีห ใหญย าวกวาพระนอนองคอื่น ๆ ในเมืองไทย ทําเปน แบบพระนอนอิน เดี ย
เหมือนเชนที่ถ้ําเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกยื่นไปทางดานหนา ไมทํางอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียร แบบพระ
นอนไทย เมืองสิงหเรียกชื่อตางๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เปนเมืองตั้งอยูริมแมน้ําจักรสีหอัน
เปนลําน้ําใหญ หางแมน้ํา เจาพระยา 200 เสน เพราะแมน้ําจักรสีหตื้นเขิน เมืองสิงหจึงกลายเปนเมืองอยูลับลี้
......" ก็แสดงวา สิงหบุรีเปนเมืองที่ยิ่งใหญในประวัติศาสตร มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดีพบวา มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาเปนเวลานานหลายยุคหลายสมัย
ตนไมประจําจังหวัดสิงหบุรี

ชื่อพันธุไม
มะกล่ําตน
ชื่อสามัญ
Red Sandalwood Tree, Coralwood Tree
ชื่อวิทยาศาสตร Adenanthera pavonina Linn.
วงศ
LEGUMINOSAE
มะกล่ําตน มะกล่ําตาชาง (ทั่วไป), มะแคก หมากแคก (เงี้ยว-แมฮองสอน), มะแดง มะหัวแดง มะ
ชื่ออื่น
โหดแดง (ภาคเหนือ), บนซี (สตูล), ไพลเงินกล่ํา (นครศรีธรรมราช), ไพล (มลายู-ภาคใต), มะกล่ํา
ตาไก (ภาคเหนือ)
เปนไมยืนตนผลัดใบขนาดกลาง สูงประมาณ 5-20 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลม ยอดออนมีขนนิ่มสี
น้ําตาล ปนเทาใบเปนใบประกอบ ออกดอกเปนชอกลมยาว สีเหลือง มีกานดอกสั้น กลิ่นหอมเย็น
ลักษณะทั่วไป
ออกดอกชวงเดือน มีนาคม- พฤษภาคม ผลเปนฝกแบน บิดงอคลายฝกมะขามเทศ เมล็ดสีแดงแบน
กลม
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คําขวัญจังหวัดสิงหบุรี

“ถิ่นวีรชนคนกลา คูหลาพระนอน นามกระฉอนชอนแมลา เทศกาลกินปลาประจําป”
สภาพทั่วไป

สิ ง ห บุ รี เ ป น เมื อ งเก า แก เ มื อ งหนึ่ ง สั น นิ ษ ฐานว า เป น เมื อ งเก า แก ก อ นสุ โ ขทั ย สร า งขึ้ น ราว
พ.ศ. 1650 โดยพระเจาไกรสรราช โอรสพระเจาพรหม (พระเจาศรีธรรมไตรปฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง)
ได ส ร า งขึ้ น ครั้ ง เมื่ อ เสด็ จ พาไพร พ ลมาครองเมื อ งลพบุ รี ต ามรั บ สั่ ง พระราชบิ ด า ซึ่ ง เข า ใจว า คงจะมาพั ก
ขึ้ น บก ณ ที่ เ ป น ที่ ตั้ ง เมื อ งสิ ง ห เ ดิ ม คื อ ตั้ ง อยู ลํ า น้ํ า จั ก รสี ห ตํ า บลจั ก รสี ห อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี
ในปจจุบันใกลวัดหนาพระธาตุ มีเมืองเกา เรียกวา "บานหนาพระลาน" เพื่อที่พระองคจะเดินทางลงเรือที่วัด
ปากน้ํา แมน้ําลพบุรีตอมาไดยายเมืองไปตั้งทางแมน้ํานอยตําบลโพสังโฆ ใตวัดสิงห ปจจุบันอยูในทองที่อําเภอ
คายบางระจัน ครั้น พ.ศ. 2310 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาแลว จึงยายเมืองสิงหมาตั้งทางแมน้ําเจาพระยา
ริมปากคลองนกกระทุง ตําบลบางมอญ (ปจจุบัน คือ ตําบลตนโพธิ์ จังหวัดสิงหบุรี) การยายครั้งนี้นาจะเปนสมัย
เดี ย ว กั บกา รตั้ งเมื อง อ า ง ทอ งใน ส มั ยธ น บุ รี ต อ มา ในส มั ย กรุ ง รั ต นโ ก สิ น ทร รา ว พ . ศ . 2473
(รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) ไดมีการจัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาล
จึงไดจัดตั้งกรุงเกา (มณฑลอยุธยา) ขึ้นประกอบดวยเมือง 8 เมือง คือ กรุงเกา พระพุทธบาท พรหมบุรี ลพบุรี
สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และ อินทรบุรี ใน พ.ศ. 2439-2440 ไดมีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทรบุรีลง
ใหเปนอําเภอขึ้นกับเมืองสิงหบุรี และยายไปตั้งที่ตําบลบางพุทรา อันเปนที่ตั้งจังหวัดสิงหบุรีในปจจุบันเนื่องจากมี
ชัยภูมิที่ดีกวาเดิม เพราะพื้นที่เปนเนินสูง น้ําทวมไมถึง

36

1.สภาพทางภูมิศาสตร
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสิงหบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 514,049 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
o
o
o
o

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

ติดอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ติดอําเภอบานหมี่ และอําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
ติดอําเภอไชโย อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
ติดอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดสิงหบุรี

ที่มา :สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสิงหบุรีมีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถม
ของตะกอนบริเวณแมน้ําเจาพระยาเปนเวลานาน มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน เหมาะแกการทํากสิกร
รม พื้นที่กวารอยละ 80 เปนที่ราบเรียบกวางขวาง มีความลาดเอียงของพื้นที่นอยมาก จึงเกิดเปนหนองบึงขนาด
ตาง ๆ พื้นที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้ําทะเล ดังนั้นในฤดูน้ําหลากจึงมักมีน้ําทวมขัง
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เปนเวลานาน พื้นที่ทางดานทิศตะวันตก และดานทิศตะวันออกเฉียงใตมีสภาพคอนขางราบ พื้นดินเปนลูกคลื่น
ลอนลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําบนผิวดิน จนเกิดเปนรองกวางทั่วไป
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปคลายกับจังหวัดอื่นในภาคกลาง แบงเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ เมษายน ฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
1.4 ลักษณะทางธรณี สัณฐานของพื้นที่ แบงออกไดเปน 4 แบบ คือ
1. พื้นที่ที่เปนคันดินตามธรรมชาติ อยูตามสองฝงแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย และรองน้ําเกา มี
ลักษณะเปนที่ราบแคบกวางไมเกินหนึ่งกิโลเมตร มีความยาวขนานตามแนวลําน้ํา มีระดับคอนขางสูงกวาที่ราบ
ขางเดียว สวนมากเปนที่อยูอาศัยของประชาชนและเปนแหลงชุมชนใหญ เชน อําเภอเมืองสิงหบุรี อําเภออินทร
บุรี อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง
2. พื้นที่เปนที่ราบลุม น้ําทวมถึงอยูใกลแมน้ํา หลังคันดินธรรมชาติ เกิดจากการเออลนของน้ํา
ทําให แบนราบเรียบกวางขวาง มีระดับคอนขางต่ํา มักมีน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก ใชเปนพื้นที่ทํานาขาว
3. พื้นที่เปนลอนลาด อยูทางดานทิศตะวันตกบริเวณอําเภอคายบางระจัน และบางสวนของ
อําเภอ บางระจัน มีลักษณะเปนลูกระนาด หรือลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากน้ําผิวพื้นพัดพามากัดเซาะจนเปนรอง
กวาง มีระดับคอนขางสูง น้ําทวมไมถึง ใชทําพื้นที่เพื่อการเกษตรพวกพืชไร เชน ออย ขาวโพด เปนตน
4. พื้นที่เปนหนองบึง อยูทางตอนกลางของพื้นที่ใกลแมน้ําลําคลองและที่ราบลุม น้ําทวมถึง
มี ลั กษณะเป น ที่ ร าบลุ ม ต่ํ า มี น้ํ า ขั งอยู ตลอดเวลาที่มีร ะดับ ต่ํามาก น้ําจากบริเวณขางเคีย งจึงไหลมารวมกั น
มี ลั ก ษณะสั ณ ฐานกลมมน ในบริ เ วณที่ มี ร ะดั บ น้ํ า ขั ง ค อ นข า งตื้ น มั ก ใช ทํ า นาน้ํ า ลึ ก ส ว นที่ มี น้ํ า ขั ง มากๆ
มักปลอยใหวางเปลา
2.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม
2.1 ทรัพยากรน้ํา จังหวัดสิงหบุรีมีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก
2.1.1 แมน้ําเจาพระยา
แมน้ําเจาพระยา ไหลผานพื้นที่อําเภออินทรบุรีอําเภอเมืองสิงหบุรี และอําเภอพรหมบุรี ความ
ยาวประมาณ 49 กิ โ ลเมตร ในป จ จุบั น ประโยชนของการใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาดานการเกษตรโดยตรง
นอย เนื่องจากในฤดูฝนจะมีน้ําไหลหลากมากเกินไป สวนใหญฤดูแลงปริมาณน้ํานอยลง ระดับน้ําจะอยูตามรอง
กลางแมน้ําเปนสาเหตุใหไมสามารถนําน้ํามาใชในดานการเกษตรไดสะดวก
2.1.2. แมน้ํานอย
แมน้ํานอยเปนลําน้ําธรรมชาติ รับน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเหนือเขื่อนเจาพระยาไหลผานพื้นที่
อําเภอบางระจัน อําเภอคายบางระจัน และอําเภอทาชาง ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมีประตูระบายน้ํา
ของโครงการส งน้ํ า และบํ า รุ งรั กษาชั ณสู ตร ตั้งอยูตอนเหนือของอําเภอบางระจัน และประตู ร ะบายน้ําของ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี ตั้งอยูตอนใตของอําเภอทาชาง แมน้ํานอยเปนแหลงน้ําที่นํามาใชดาน
การเกษตรมากที่สุ ด เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ําใหอยูเต็มฝงพรอมที่จะนําน้ํามาสูพื้นที่การเกษตรได
โดยสะดวก
2.1.3. แมน้ําลพบุรี
แมน้ําลพบุรีเปนลําน้ําธรรมชาติ แยกจากฝงซายแมน้ําเจาพระยาบริเวณดานทิศเหนือไปยัง
ทิศตะวันออกของอําเภอเมืองสิงหบุรี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ฤดูฝนมีน้ําหลาก มีน้ําลนถึงริมฝง
แตในฤดูแลง เมื่อน้ําลดลงการเกษตรที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ําจะสามารถใชพื้นที่จากบริเวณลาดตลิ่งของแมน้ําไป
จนถึงระดับน้ําในแมน้ํา สําหรับปลูกพืชผักและพืชไรอายุสั้น
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2.1.4. ลําแมลาการอง
ลําแมลาการองเปนลําน้ําธรรมชาติ มีลักษณะเปนคลองยาวมีน้ําตลอดป อยูในเขตอําเภอเมือง
สิงหบุรี ถึงอําเภออินทรบุรี ที่ กม.4+500 มีความยาวประมาณ 46 กิโลเมตร ความกวางประมาณ 40 – 80 เมตร
สามารถรับน้ําได ในอัตราความจุสูงสุด 30.420 ม./วินาที ความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 1 : 12,000 ตนคลอง
ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลประศุก ไหลผานตําบลหวยชัน ตําบลอินทรบุรี ตําบลทับยา อําเภออินทรบุรี และตําบล
บางกระบือ ตําบลตนโพธิ์ อําเภอเมืองสิงหบุรี และไหลผาน ปตร.ลําชวด ที่ กม.50 + 420 ไหลลงสูแมน้ํา
เจาพระยา โดยผาน ประตูระบายน้ําพระงาม ที่ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําอื่นๆ ในจังหวัดสิงหบุรี ไดแก คลองเชียงรากและคลองโพธิ์ชัย รวมทั้ง
หนองบึง ซึ่งมีอยูทั่วไปประมาณ 117 แหงและคลองสงน้ําชลประทานขนาดเล็กอีก 188 แหง แหลงน้ําดังกลาว
นอกจากจะชวยในการเกษตรแลว ยังเปนแหลงเพาะพันธปลาชอนและเปนแหลงทําการประมงของชาวจังหวัด
สิงหบุรีอีกดวย
2.2 ทรัพยากรปาไม
จังหวัดสิงหบุรีไมมีพื้นที่ปาไมหรืออยูในเขตปาสงวนแหงชาติ มีเพียงพื้นที่ปาชุมชน ประมาณ
1,452 ไร สวนใหญอยูใกลแหลงน้ํา ปาชุมชนปลูกโดยชุมชน และใหชุมชนดูแลรักษา พรอมใชประโยชนจากปา
ชุมชน
2.3 แรธาตุ
จังหวัดสิงหบุรีไมมีแรธาตุที่สําคัญในพื้นที่
2.4 ขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดสิงหบุรีมรแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน
และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามกระแสเศรษฐกิจพฤติกรรมการบริโภคแบบชุมชนเมือง
ทําใหมีขยะมูลฝอยในชุมชนมากขึ้น โดยในป 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอย 221 ตัน/วัน ป 2558 มีปริมาณขยะ
มูลฝอย 249 ตัน/วัน โดยใน ป 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 28,138.31 ตัน อยูในบัญชีวิกฤตปญหาขยะ
ตกคางอันดับที่ 46 ของประเทศ (มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 89,195.07 ตัน ถูกนําไปใชประโยชนได 14,317.32
ตัน) เปนภาระของเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลในการเก็บรวบรวมนําไปกําจัด ซึ่งการจัดเก็บสวนใหญเปน
การจัดเก็บและทําลายที่ไมถูกหลักวิชาการและสุขาภิบาล และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย จํานวน 6 แหง โดยมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 24
แหง นอกจากนี้ จังหวัดสิงหบุรีมีระบบกําจัดขยะแบบครบวงจรและถูกหลักสุขาภิบาลอยูเพียง 1 แหง ไดแก
ศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรฯ ของเทศบาลเมืองสิงหบุรี
3.ดานเศรษฐกิจ
การใชประโยชนที่ดิน พ.ศ. 2553 – 2557
การใชประโยชนที่ดินในจังหวัดสิงหบุรี สวนใหญเปนเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ป 2557 มีเนื้อที่ถือ
ครองทางการเกษตร รอยละ 95.62 ของพื้นที่ทั้งหมด และเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรใชสําหรับการเพาะปลูก
พืช รอยละ 89.39 พื้นที่ปลอยรกรางวางเปลา รอยละ 6.23 และพื้นที่นอกภาคเกษตร รอยละ 4.38 ของพื้นที่
ทั้งหมด
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4.เกษตรกรรม
จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 514,049 ไร เป น พื้ น ที่ อ ยู ใ นเขตชลประทาน 411,781 ไร
พื้นที่ทําการเกษตรสวนใหญอยูในเขตชลประทาน มีการใชพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 491,535 ไร จําแนกเปนที่
นา 345,313 ไร พืชไร 111,942 ไร พืชสวน 2,241 ไร เลี้ยงสัตว 396 ไร และพื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง 2,579 ไร

5.ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
พื้นที่สวนใหญของจังหวัดสิงหบุรี อยูในเขตชลประทานมีจํานวนทั้งสิ้น 411,781 ไร การสงน้ํา
ไปสูพื้นที่เพาะปลูก ทําไดโดยการสงน้ําเขาคลองสงน้ําซึ่งอยูในความรับผิดชอบของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
จํานวน 6 โครงการ คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร โครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษายางมณี โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค และ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามโนรมย โดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทั้ง 6 โครงการดังกลาว ไดกําหนด
แผนการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค – บริโภค ดังนี้
ฤดูฝน จะเริ่มสงน้ําเขาคลองสงน้ําสายตางๆ ในเขตรับผิดชอบของแตละโครงการดังกลาวตั้งแต
เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกป เพื่อใหเกษตรกรทํานาปเปนสวนใหญ
ฤดูแลง จะเริ่มสงน้ําเขาคลองสงน้ําสายตางๆ ในเขตรับผิดชอบของแตละโครงการดังกลาว
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ของทุกป เพื่อใหเกษตรกรทํานาปรังเปนสวนใหญ
การสงน้ํานอนคลอง เพื่อการอุปโภค บริโภค โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาในเขตจังหวัดสิงหบุรี
1) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ ที่ทําการหัวงานตั้งอยูที่ตําบลชัยนาท อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท สงน้ําใหแกพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 90,244 ไร รับน้ําจากคลองสงน้ําสาย
ใหญและคลองแยกซอยตั้งแต อําเภออินทรบุรี อําเภอเมืองสิงหบุรี และอําเภอพรหมบุรี
2) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชัณสูตร ที่ทําการหัวงานตั้งอยูตําบลโพชนไก อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงหบุรี สงน้ําใหแกพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 159,800 ไร รับน้ําจากคลองสงน้ําสาย
ใหญและคลองแยกซอย ตั้งแตเขตอําเภออินทรบุรี อําเภอเมืองสิงหบุรี อําเภอบางระจัน อําเภอคายบางระจัน และ
อําเภอทาชาง
3) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษายางมณี ที่ทําการหัวงานตั้งอยูที่ตําบลองครักษ อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง สงน้ําใหแกพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 26,263 ไร รับน้ําจากคลองสงน้ําสาย
ใหญและคลองสายซอย ตั้งแตอําเภอคายบางระจัน อําเภอเมืองสิงหบุรี และอําเภอทาชาง
4) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามหาราช ที่ทําการหัวงานตั้งอยูที่ตําบลมวงหมู อําเภอเมือง
สิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี สงน้ําใหแกพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 108,595 ไร รับน้ําจากคลองสง
น้ําสายใหญและคลองสายซอย ตั้งแตอําเภออินทรบุรี อําเภอเมืองสิงหบุรี และอําเภอพรหมบุรี
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5) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชองแค ที่ทําการหัวงานตั้งอยูที่ตําบลพรหมนิมิต อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค สงน้ําใหแกพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 23,235 ไร รับน้ําจากคลองสงน้ํา
สายใหญและคลองแยกซอย ตั้งแตเขตอําเภออินทรบุรี และอําเภอเมืองสิงหบุรี
6) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารักษามโนรมย ที่ทําการหัวงานตั้งอยูที่ตําบลทาฉนวน อําเภอ
มโนรมย จังหวัดชัยนาท สงน้ําใหแกพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 3,644 ไร รับน้ําจากคลองสง
น้ําสายใหญและคลองแยกซอย เขตอําเภออินทรบุรี
ตารางแสดงพื้นที่ชลประทานในจังหวัดสิงหบุรี
อําเภอ
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี มหาราช ชองแค มโนรมย รวม
1.เมืองสิงหบุรี 18,558 3,245 3,599 32,984 1,250
59,636
2.อินทรบุรี
39,121 8,870
57,171 21,985 3,644 130,791
3.บางระจัน
18,515 82,720
101,235
4.คาย
51,290 7,184
58,474
บางระจัน
5.พรหมบุรี
13,650
7,480 18,440
39,570
6.ทาชาง
400
13,675 8,000
22,075
รวม
90,244 159,800 26,263 108,595 23,235 3,644 411,781
ที่มา : โครงการชลประทานสิงหบุรี
6.การผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ
การผลิตพืช
1) ข า ว เป น พื ช เศรษฐกิ จ หลัก โดยมีพื้น ที่เพาะปลู กมากเปน อั น ดับ หนึ่งของพื ช เศรษฐกิ จ
ทั้งหมด จํานวน 324,979 ไร ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 381,559ไร ของพื้นที่จังหวัด โดยพันธุขาวที่นิยมปลูก ไดแก
ขาว กข 31 (ปทุมธานี 80) ขาว กข 41 ขาว กข 47 มีการเพาะปลูกทุกอําเภอ จากขอมูลป 2560 การปลูกขาวรวม
ทั้งสิ้น 343,757 ไร ผลผลิตรวม 253,309 ตัน
2) พืชไร ออยโรงงาน ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญรองลงมาจากขาว สามารถสรางรายได
ใหกับเกษตรกรไดอยางดี สวนใหญปลูกมากที่อําเภอบางระจัน และอําเภอคายบางระจัน ซึ่งมีโรงงานน้ําตาล
ตั้งอยูที่อําเภอบางระจัน ป 2559 มีพื้นที่ปลูก 13,776 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 8,571 ไร ผลผลิตรวม 152,778 ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 17,826 กิโลกรัมตอไร และ ถั่วลิสง ปลูกที่อําเภออินทรบุรี มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,331 ไร พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 1,715 ไร ผลผลิตรวม 2,297 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,340 กิโลกรัมตอไร
3) ไม ผ ล ป 2559 มีพื้น ที่ ปลู กไม ผ ลทั้งสิ้ น 28,029 ไร ไมผ ลที่ป ลูกกัน มากไดแก มะมว ง
กลวยน้ําวา มะนาว และกระทอน

41

มะพราว และไผ

4) ไมยืนตน ป 2559 มีพื้นที่ปลูกไมยืนตนทั้งสิ้น 3,341 ไร มี 3 ชนิด ไดแก ปาลมน้ํามัน

5) พืชผัก ป 2559 มีพื้นที่ปลูกพืชผักทั้งสิ้น 1,218 ไร ชนิดพืชที่ปลูกไดแก กระเจี๊ยบเขียว
กะเพรา กะหล่ําดอก ขาวโพดรับประทานฝกสด ขาวโพดหวาน คะนา แคนตาลูป ชะอม ตะไคร แตงกวา แตงโม
เนื้อ ถั่วฝกยาว ผักชี พริกขี้หนูเม็ดใหญ ฟกทอง มะเขือเทศบริโภคสด มะเขือเปราะ มะระจีน แค ผักอื่นๆ
7.อุตสาหกรรม
จังหวัดสิงหบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ป พ.ศ. 2559 จํานวน
ทั้งสิ้น 256 โรงงาน เงินลงทุนรวม 18,165.203 ลานบาท และมีจํา นวนคนงาน 13,648 คน
8.การทองเที่ยว
จังหวัดสิงหบุรีมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร/ศาสนา และแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การเดินทางทองเที่ยวสิงหบุรีเปนจังหวัดที่อยู
หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 142 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนตจากกรุงเทพฯ สามารถไปได 3 เสนทาง คือ
1. จากกรุ ง เทพฯ ใช ท างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิ น ) แล ว แยกเข า ทางหลวงหมายเลข 32
(สายเอเชีย) ผานอําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงหบุรี
2. จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผานอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อํ า เภอหนองแค จั ง หวั ด สระบุ รี แล ว ใช ท างหลวงหมายเลข 311 ผ า นอํ า เภอท า วุ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี
เขาสูจังหวัดสิงหบุรี
3. จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลี้ยว
ซายเขาเสนทางหมายเลข 309 ผานจังหวัดอางทอง ไปจนถึงจังหวัดสิงหบุรี การเดินทางโดยรถประจําทางมีรถ
ประจําทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ - สิงหบุรี ออกจาสถานีขนสงสายเหนือหมอชิต 2 ถนนกําแพงเพชร 2 ทุก
วันๆ ละหลายเที่ยวสอบถามรายละเอียดไดที่บริษัท ขนสง จํากัด โทร.1490
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ตารางแสดงสถานที่ทองเที่ยวที่มีเอกลักษณโดดเดนของจังหวัดสิงหบุรี
เวลาที่เหมาะสมกับ
ประเภทแหลงทองเที่ยว
สถานที่/กิจกรรม
การทองเที่ยว
1. แหลงทองเที่ยวเชิง
1. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริหนองลาด ตลอดทั้งป
นิเวศ/
2. ศูนยศึกษาและสืบสานปณิธานงานของพอ
ตลอดทั้งป
ธรรมชาติ
ต.โพประจักษ อ.ทาชาง
ตลอดทั้งป
3. ดงยางนาอินวกูล
4. สวนชมพูทองสามสี เมืองสิงห
ธันวาคม - มกราคม
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2. แหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

1. อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน
2. วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร
3. วัดสวางอารมณ
4. วัดประโชติการาม
5. วัดเสถียรวัฒนดิษฐ
6. วัดกุฎีทอง
7. วัดอัมพวัน
8. วัดพรหมเทพาวาส
9. ตลาดบานแปง
10. ตลาดปากบาง
11. วัดพิกุลทอง
12. วัดโพธิ์เกาตน
13. แหลงเตาเผาแมน้ํานอย
14. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี
15. อุทยานแมลามหาราชานุสรณ
16. เมืองโบราณบานคูเมือง
17. วัดหนาพระธาตุ
18. ศาลากลางและศาลจังหวัดสิงหบุรี
19. วัดโบสถ (อินทรบุรี)
20. วัดมวง
21. วัดพรหมเทพาวาส
22. วัดกระดังงาบุปผาราม
23. วัดศาลโคดม

ตลอดทั้งป

3. แหลงทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ

1. โฮมสเตยและทัวรสุขภาพ ต.หัวไผ

ตลอดทั้งป

9.การสาธารณสุข
จังหวัดสิ งห บุ รี มี โรงพยาบาลรัฐ จํานวน 6 แหง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แห ง
มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 47 แหง คลินิกทุกประเภท 88 แหง รานขายยา 89 แหง แพทย 60 คน
ทันตแพทย 30 คน เภสัชกร 36 คน พยาบาล 746 คน จํานวนเตียง 628 เตียง จํานวนประชากรตอแพทย
เทากับ 8,119.8 : 1 ประชากรตอทันตแพทย เทากับ 7,570 : 1 และประชากรตอพยาบาล เทากับ 385.5 : 1
จังหวัดสิงหบุรี มีจํานวนคนไขที่เขาโรงพยาบาลเฉลี่ย 77,141.9 คนตอเดือน โดยมีอัตราสวน
แพทย 1 คน ตอประชากร 8,119.8 คน ทันตแพทย 1 คนตอประชากร 7,570.6 คน เภสัชกร 1 คนตอประชากร
6,973.8 คนพยาบาลเทคนิค 1 คน ตอประชากร 6,567.8 คน และเตียงผูปวย 1 เตียง ตอประชากร 628 คน และ
จากสถิติจํานวนผูปวยที่ใชบริการสาธารณสุขภาครัฐ ตั้งแตป 2553-2559 จะเห็นไดวามีจํานวนผูปวยมาใชบริการ
ในจํานวนที่เพิ่มในทุกป
จากสถิติการตายป 2557-2558 จะเห็นไดวา สาเหตุการตายของผูปวย 3 อันดับแรก ไดแก
เนื้องอก รองลงมาไดแก โรคของระบบไหลเวียนโลหิต และ โรคของระบบหายใจ
10.ดานความมั่นคง
1) ยาเสพติด
จังหวัดสิงหบุรี มีสถานการณปญหายาเสพติดคงอยูในระดับเบาบาง แตปญหาการแพรระบาด
ของ ยาเสพติดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผูเสพรายใหมเพิ่มเขามาในวงจรอยางตอเนื่อง ผูผานการบําบัดบาง
รายยังไมเลิกพฤติกรรม ผูเสพ/ผูคารายเกาเมื่อพนโทษออกมา หรืออยูระหวางการประกันตัวยังไมเลิกพฤติกรรม
สวนมากอยูในอาชีพกลุมผูรับจาง โรงงาน ภาคการเกษตร และวางงาน การจับกุมไมทําใหปริมาณตัวยาลด หรือ
ความตองการของผูเสพลด สําหรับตัวยาที่ระบาดยังคงเปนยาบาที่ระบาดในพื้นที่
จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติด จะเห็นไดวามีการจับกุมในอัตราคอนขางคงที่ โดยนโยบายของ
จังหวัดไดใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยถือเปนวาระของจังหวัดที่ทุกหนวยงาน
ภาครัฐในทุกระดับบูรณาการรวมกันในการปองกันและแกไขปญหา
2) แรงงานตางดาว
11.การปกครองและประชากร แบงการปกครองออกเปน 6 อําเภอ 43 ตําบล 364 หมูบาน 14 ชุมชน ดังนี้
1) อําเภอเมืองสิงหบุรี มี 8 ตําบล 58 หมูบาน 14 ชุมชน
2) อําเภออินทรบุรี
มี 10 ตําบล 105 หมูบาน
3) อําเภอพรหมบุรี
มี 7 ตําบล 42 หมูบาน
4) อําเภอบางระจัน
มี 8 ตําบล 77 หมูบาน
5) อําเภอทาชาง
มี 4 ตําบล 23 หมูบาน
6) อําเภอคายบางระจัน มี 6 ตําบล 59 หมูบาน
การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 2
แหง เทศบาลตําบล จํานวน 6 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 33 แหง
ประชากร
จากสถิ ติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วั น ที่ 31 มี นาคม 2560 จั งหวั ดสิ งห บุ รี
มีประชากรทั้งสิ้น 210,388 คน เปนชาย 100,248 คน และหญิง 110,140 คน จํานวนบาน 75,264 หลังคาเรือน
เปนประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมือง ไดแก เทศบาลเมืองฯ และเทศบาลตําบล จํานวน 54,602 คน และอยูใน
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เขตชนบท จํานวน 155,786 คน อําเภอที่มีประชากรอาศัยอยูมากที่สุด ไดแก อําเภออินทรบุรี รองลงมาไดแก
อําเภอเมืองสิงหบุรี และอําเภอบางระจัน ตามลําดับ
ตารางแสดงจํานวนประชากรของจังหวังสิงหบุรีเปนรายอําเภอ ป 2560
จํานวนประชากร
จํานวนบาน
ที่
อําเภอ
ชาย
หญิง
รวม
1 อําเภอเมืองสิงหบุรี
25,409
28,884
54,293
21,344
-เทศบาลเมืองสิงหบุรี
8,171
9,375
17,546
8,836
-นอกเขตเทศบาล
17,238
19,509
36,747
12,508
2 อําเภอบางระจัน
16,252
17,745
33,997
12,141
-เทศบาลเมืองบางระจัน
6,721
7,551
14,272
5,359
-นอกเขตเทศบาล
9,531
10,194
19,725
6,782
3 อําเภอคายบางระจัน
13,621
14,709
28,330
9,232
-เทศบาลตําบลโพสังโฆ
1,017
1,153
2,170
813
-นอกเขตเทศบาล
12,604
13,556
26,160
8,419
4 อําเภอพรหมบุรี
11,217
12,423
23,640
7,334
-เทศบาลตําบลพรหมบุรี
1,542
1,680
3,222
1,287
-เทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว
1,631
1,819
3,450
1,326
-นอกเขตเทศบาล
8,044
8,924
16,968
5,721
5 อําเภอทาชาง
6,951
7,591
14,542
5,045
เทศบาลตําบลถอนสมอ
4,325
4,696
9,021
3,277
-นอกเขตเทศบาล
2,626
2,895
5,521
1,768
6 อําเภออินทรบุรี
26,798
28,788
55,589
19,168
เทศบาลตําบลอินทรบุรี
2,373
2,548
4,921
2,237
-นอกเขตเทศบาล
24,425
26,240
50,665
16,931
รวม
100,248
110,140
210,388
75,264
ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดสิงหบุรี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
12.การคมนาคม
มีทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางไดโดยสะดวก ไดแก
1)หมายเล ข 32 แยกจากทางหลว งแผ น ดิ น หมายเล ข 1 ที่ อํ า เภ อบางปะหั น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผานจังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี ถึงจังหวัดชัยนาท
2) หมายเลข 309 สายอ า งทอง-ชั ย นาท เป น เส น ทางที่ เ ริ่ ม ต น จากกรุ ง เทพฯ ผ า นจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี ถึงจังหวัดชัยนาท
3) หมายเลข 311 สายลพบุร-ี สิงหบุรี เชื่อมตอจากทางหลวงหมายเลข 309 ที่จังหวัดสิงหบุรี
4) หมายเลข 11 จากอําเภออินทรบุรี-พิษณุโลก เปนเสนทางผานอําเภอตากฟา อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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5) หมายเลข 3039 สายสุ พรรณบุ รี -สิงหบุรี โดยผานเสน ทางดานอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวั ด
สุพรรณบุรี เขาทางอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
การบริการรถโดยสารประจําทางของจังหวัดสิงหบุรี มีใหบริการทั้งรถโดยสารธรรมดา รถโดยสารปรับ
อากาศ และรถตู
13.ไฟฟา
จังหวัดสิงหบุรี มีจํานวนหมูบานที่มีไฟฟาใชครบทุกหมูบานในพื้นที่จังหวัด อําเภอที่มีจํานวน
ผูใชไฟมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองสิงหบุรี รองลงมาไดแก อําเภออินทรบุรี และอําเภอคายบางระจัน ตามลําดับ
อําเภอที่มีการใชกระแสไฟฟามากที่สุด ไดแก อําเภอพรหมบุรี รองลงมาไดแก อําเภอเมืองสิงหบุรี และอําเภอ
อินทรบุรี ตามลําดับ การจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก บานที่อยูอาศัย กิจการ (สถาน
ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม) และสถานที่ ร าชการและที่ ส าธารณะ บ า นที่ อ ยู อ าศั ย ในอํ า เภอเมื อ งสิ ง ห บุ รี ใ ช
กระแสไฟฟามากที่สุด และกิจการในอําเภอพรหมบุรีใชกระแสไฟฟามากที่สุด
14.ศาสนา
มีวัดทั้งหมด 184 วัด พระภิกษุ 1,528 รูป และสามเณร 576 รูป มัสยิด จํานวน 1 แหง และ
โบสถคริสต จํานวน 3 แหง (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงหบุรี ป พ.ศ. 2559)
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ขอมูลทั่วไปของตําบลโพสังโฆ
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

1.ดานกายภาพ
ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ประวัติความเปนมา
ตําบลโพสังโฆ แตกอนเคยเปนที่ตั้งเมืองสิงหยุคเกา มีหลักฐานเปนเจดียเกาอยูที่หนาวัดสิงห และรูปปน
สิงหดินเผา 1 คูอยูที่วัดสิงหสุทธาวาส 1 ตัว และหนาที่วาการอําเภอบางระจัน 1ตัว ภายหลังมีการยายเมือง
สิงหไปอยูที่บางตนโพธิ์ ใหใชชื่อตามชื่อของขุนโพธิ์สังฆคามเปน ตําบลโพสังโฆ จนกระทั่งปจจุบัน เปนพื้นที่ราบ
ลุมมีแมน้ํานอยไหลผานทุกหมูบานในแนวเหนือใต อยูในเขตจัดรูปที่ดินเหมาะแกการเกษตรกรรม
ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลโพธิ์สังโฆ พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม ทรัพยากรดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย เหมาะที่จะเปน
แหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรเปนอยางยิ่ง ลักษณะการตั้งบานเรือนของประชาชนในตําบลโพสังโฆ จะเปน
ในลกัษณะกระจายตัวตามริมแมน้ํานอยเปนสวนใหญและไดขยายออกไปตั้งบานเรือนบริเวณริมคลองชลประทาน
บาง
พื้นที่ตั้งและอาณาเขต
เนื้อที่ทั้งหมดของอบต.ตําบลโพสังโฆ มีเนื้อที่ 8,334 ไร คิดเปน 13.97 ตารางกิโลเมตร
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ
ติดกับ ตําบลไมดัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
ทิศใต
ติดกับ ตําบลโพประจักษ อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลทาขาม อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู

แบงเขตการปกครอง เปน 11 หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน
1 บานทองคุงใต
4 บานทาขามเหนือ
5 บานทาขามกลาง
7 บานวัดพริก
8 บานวัดฟูกเหนือ
9 บานวัดฟูกใต
10 บานมวงเหนือ
11 บานมวงใต
12 บานสิงหใต
13 บานสิงหกลาง
14 บานสิงหเหนือ
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ตารางแสดงจํานวนประชากรแตละหมูบานเขตการปกครอง
หมูที่
1
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมูบาน
บานทองคุงใต
บานทาขามเหนือ
บานทาขามกลาง
บานวัดพริก
บานวัดฟูกเหนือ
บานวัดฟูกใต
บานมวงเหนือ
บานมวงใต
บานสิงหใต
บานสิงหกลาง
บานสิงหเหนือ

รวม

ชาย
403
244
26
23
189
236
159
178
357
174
197
2,183

จํานวนประชากร
หญิง
456
255
28
25
211
226
169
171
386
207
204
2,338

รวม
859
499
54
48
400
462
328
349
743
381
398
4,521

จํานวน
ครัวเรือน
255
134
27
14
133
131
92
104
211
124
113
1,308

จากตารางจะเห็นวาจํานวนวประกรทั้งหมด 4,521 คน แยกเปน ชาย 2,183 คน คิดเปนรอย
ละ 48.29 หญิง 2,338 คน คิดเปนรอยละ 51.71 จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,308 ครัวเรือน ความหนาแนน
เฉลี่ย 323.62 คน/ตารางกิโลเมตร
องคการบริหารสวนตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
ตําบลโพธิ์สังโฆ ตั้งอยูริมแมน้ําทางทิศตะวันออก หมูที่ 13 ตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี อยูหางจากที่วาการอําเภอประมาณ 7 กิโลเมตร โทรศัพท 036-818056 โทรสาร 036-818059
วิสัยทัศน อบต.โพสังโฆ
“โพสังโฆ ชุมชนเขมแข็ง แหลงเกษตรดี มีคุณภาพ”
2.สภาพทางสังคม
ทางศาสนา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพสังโฆ มีสถานที่สําคัญ 5 แหง คือ
1. วัดสิงหสุทธาวาส
2. วัดฟูก (ฟูกทอง)
3. วัดมวง
4. วัดโพสังโฆ
5. สํานักสงฆสวนกัน
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การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนวัดสิงหสุทธาวาส, โรงเรียนวัดโพธิ์สงั ฆาราม
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนชุมชนวัดมวง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมวง
การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพสังโฆ
ความปลอดภัยในตําบล มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
3.ระบบบริการพื้นฐาน
แหลงน้ําในตําบล
• แหลงน้ําธรรมชาติ
คลองตาเหนี่ยง
คลองจาเทศ
แมนํานอย
• แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ประปาหมูบาน
จํานวน 11 แหง
บอน้ําตื้น
จํานวน 34 แหง
บอโยก
จํานวน 40 แหง
4.การคมนาคมขนสง
ทางหลวงหมายเลขเดินทางโดยใชเสนทางตามทางหลวงหมายเลข 3032 สายสิงหบุรี-สุพรรณบุรี หาง
จากจังหวัดสิงหบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร หรือจะใชถนนทางหลวงหมายเลข 3454 ผานอําเภอโพธิ์ทอง อําเภอ
ทาชาง ตําบลโพสังโฆหางจากอําเภอทาชาง ประมาณ 10 กิโลเมตร
5.สาธารณูปโภค
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใชในเขตตําบลโพสังโฆมีทุกครัวเรือน การประปามีทุกหมูบาน ปจจุบันทุก
หมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ
6.ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณีย ที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียคายบางระจัน 113/1 หมู 5 ถนนสุขา ตําบลโพสังโฆ
อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ใหบริการ เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร – วันเสาร ( วันเสารครึ่งวัน
เวลา 08.30 -12.00 น. ) หยุดวันอาทิตยและวันนักขัตฤกษ
มวลชนจัดตั้ง










อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.)
ลูกเสือชาวบาน
กลุมเกษตร
กลุมออมทรัพย
กลุมเลี้ยงสัตวน้ําจืด
กลุมสตรีแมบาน
กลุมอาสาสมัครประชาสังเคราะห
กลุมรานคาชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม
ของอําเภอคายบางระจัน
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

จํานวนผูประสบปญหาทางสังคม ตําบลโพสังโฆ
จากแผนภูมิ แสดงจํานวนผูประสบปญหาทางสังคม พบวา วัยผูสูงอายุ 22 ราย และวัยแรงงาน 43 ราย

สภาพที่อยูอาศัย ตําบลโพสังโฆ
จากแผนภูมิ แสดงผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย พบวา สวนมากเปนผูมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองและ
มั่นคงถาวร จํานวน 57 ราย รองลงมา อาศัยอยูกับบุคคลอื่น จํานวน 6 ราย บานเชา และอาศัยอยูกับบุคคล
อื่น จํานวน 1 ราย ตามลําดับ
52

ประเด็นสภาพปญหา
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นสภาพปญหาระดับครัวเรือน พบวา สวนมากมีฐานะมีรายไดไมเพียงพอแก
การครองชีพ รองลงมา มีหนี้สินและไมมีการออม ยากจน และตองดูแลบุคคลในครอบครัว ตามลําดับ

ประเด็นความตองการ
จากแผนภู มิ แสดงประเด็นความตองการ พบวา สวนมากต องการเงินสงเคราะห รองลงมาเงินทุน
ประกอบอาชีพ ตามลําดับ
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จํานวนอาชีพของครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงอาชีพของผูประสบปญหาทางสังคมระดับครัวเรือน พบวา สวนใหญประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป รองลงมา ไมไดทํางาน และเกษตรกรรม ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ/คาขายตามลําดับ

จํานวนรายไดครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงรายไดครัวเรือน พบวา สวนมากมีรายไดต่ํากวา 2,000 บาท จํานวน 37
ราย รองลงมา 2,001-4,000 บาท จํานวน 13 ราย 4,001 - 6,000 บาท, 8,001-10,000 บาท, 10,000บาท
ขึ้นไป จํานวน 6 ราย และ 6,001-8,000 บาท จํานวน 2 ราย ตามลําดับ
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ปจจัยแหงความสําเร็จการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพื้นทีอ่ ยางยั่งยืน
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วิเคราะห SWOT ดานการปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

SWOT
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TOWS Matrix
จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunities)

จุดแข็ง (Strengths)

กลยุทธ : เชิงรุก
- การแกไขปญหาสังคมในกลุมเปาหมาย
ตางๆ เชน การแกไขปญหาของกลุมเปา
หมายตางๆ (S3,S5,S7,O4,O5)
- การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม
(S2,S4,O1,O2,O3,O5,O6)

WO
กลยุทธ : เชิงแกไข

-

-

อุปสรรค (Threats)

กลยุทธ : เชิงปองกัน
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พัฒนคุณภาพบุคลากรใหมีความรู
(W2,W3,W4,W5,W10,O1,O2,
O3,O4,O5)
สงเสริมใหชุมชนใชทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีในชุมชนนํามาใช
(W3,W6,W7,W8,O1,O6)

กลยุทธ : เชิงรับ

ST TW

- การพัฒนาสูความยั่งยืน
(S1,S3,S4,S5,S6,S7,T2,T4,T5)
- การปองกันและแกไขปญหา
(S5,S6,S7,T1,T2,T4,T5)
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
(S5,S7,T4,T5)

-

-

สอนทักษะการใชเทคโนโลยี
ไดอยางมีประโยชน
(T3,T4,T5,W6,W7,W8)
สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา อาชีพ
ใหมีสวนรวม (T2,W4,W5,W8)

ขั้นตอนการดําเนินงาน
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดอางทอง

ตราประจําจังหวัดอางทองคือรูปอางทองในอางมีรวงขาวและใบขาว
รูปอางทอง ในอางมีรวงขาวและใบขาว หมายถึงจังหวัดอางทองเปนที่ราบลุม มีลักษณะเปน
แองรับน้ําภูมิประเทศเหมาะแกการเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเปนรูปอางสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดม
สมบูรณของจังหวัดและในอางมีรวงขาวและใบขาว ซึ่งหมายถึงการทํานา อาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้

คําขวัญจังหวัดอางทอง

พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพอโตองคใหญ
วีรไทยใจกลา ตุกตาชาววัง โดงดังจักสาน
ถิ่นฐานทํากลอง เมืองสองพระนอน

ประวัติความเปนมา
จังหวัดอางทองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร สันนิษฐานวาอางทองเปนชุมชนโบราณขนาดเล็ก ตั้งแต
สมัยทวารวดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อางทองเปนชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมวา “แขวงเมืองวิเศษชัย
ชาญ” ตั้งอยูริมฝงแมน้ํานอย พระราชพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยา อางทองเปนเมืองหนาดานที่สําคัญของ
กรุงศรีอยุธยาในการสูรบกับกองทัพพมา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากทําเล ที่ตั้งของเมืองอางทอง และสภาพภูมิประเทศ
ที่เปนที่ราบ มีแมน้ําสายสําคัญไหลผานคือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย ในอดีตเมืองอางทอง เปนเสนทาง
เดินทัพของพมา เมื่อยกทัพเขาตีกรุงศรีอยุธยาและเปนสนามรบระหวางไทยกับพมา เชน การกอบกูเอกราชของ
ชาติไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พมาไดใชแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ในการสูรบครั้งสําคัญที่จารึกไวใน
ประวัติศาสตรไทย คือ ศึกบางระจันที่บานบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งชาวอางทองไดรวมสูรบกับกองทัพพมา
อยางหาวหาญ สมควรไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหง วีรชน คนไทย ใจกลา อันเปนที่มาของคําขวัญประจํา
จังหวัดวา “พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพอโตองคใหญ วีรไทยใจกลา ตุกตาชาววังโดงดังจักสาน ถิ่นฐานทํากลอง
เมืองสองพระนอน”

50

สภาพทั่วไป
จั ง หวั ด อ า งทอง ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ร าบลุ ม ภาคกลางของประเทศไทย เป น เมื อ งอู ข า วอู น้ํ า คื อ มี พื้ น ที่
ชลประทานเพื่อการเพาะปลูกเต็มพื้นที่ มีการปลูกขาวเปนพืชเศรษฐกิจ มีแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย ไหลผาน
พื้นที่ ประชาชนสวนมากตามพื้นที่ราบลุมภาคกลาง จึงประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน มีประเพณีและวัฒนธรรม
ตางๆเปนลักษณะเฉพาะที่สําคัญ เทศกาลไหวพระสมเด็จเกษไชโย ไหวพระนอนวัดขุนอินทประมูล สดุดีวีรชน
ผลิตภัณฑจักสานหวายและไมไผ และการทํากลอง
1. สภาพทางภูมิศาสตร
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดอางทองตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานคร ตามทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร และสามารถเดินทางตามลําแมน้ํา
เจาพระยาจากตลาดทาเตียน ถึงจังหวัดอางทองมีระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้
∇ ทิศเหนือ ติดตอ กับ อําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง
จังหวัดสิงหบุรี
∇ ทิศใต ติดตอกับอําเภอผักไห และอําเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
∇ ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
∇ ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก
และอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอางทอง

จากแผนที่จังหวัดอางทองมีลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวจากทิศตะวันออก ถึงทิศ
ตะวันตกและความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต ใกลเคียงกัน คือประมาณ 40 กิโลเมตร
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จั งหวั ดอ า งทองมี ลั กษณะภู มิป ระเทศโดยทั่ว ไปเปน พื้น ที่ร าบลุม ลักษณะคลายอาง ไมมีภูเขา
ไม มี ป า ไม ดิ น เป น ดิ น เหนี ย วปนทราย พื้ น ที่ ส ว นใหญ เ หมาะแก ก ารทํ า นาข า ว ทํ า ไร และทํ า สวน มี แ ม น้ํ า
สายสําคัญไหลผาน 2 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย โดยแมน้ําเจาพระยาไหลผานจังหวัดอางทอง
จากทิศเหนือไปทิศใต ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ไหลผานอําเภอไชโย อําเภอเมืองอางทอง และอําเภอ
ปาโมก จากนั้นไหลเขาสูเขตทองที่อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนแมน้ํานอย เปนแมน้ําที่แยก
จากแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอเมืองชัยนาท ไหลผานจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง ในเขต
พื้นที่อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ ไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมระยะทางที่ไหลผานจังหวัดอางทองยาวประมาณ 50 กิโลเมตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากจังหวัดอางทองตั้งอยูในเขตพื้นที่รอนชุมชื้น ดังนั้น ภูมิอากาศจึงเปนแบบฝนเมืองรอน
โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศเย็น
และแหงแลง และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทําใหมี
เมฆมากและมีฝนตกชุก ประสบปญหาอุทกภัย
2. การปกครอง
2.1 การปกครอง
จังหวัดอางทองแบงเขตการปกครองออกเปน7อําเภอ73ตําบล513หมูบาน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น65 แหง ประกอบดวย
2.1.1องคการบริหารสวนจังหวัด1แหง
2.1.2เทศบาล21แหง
2.1.3องคการบริหารสวนตําบล43แหง
2.2 ประชากร
จํานวนประชากรของจังหวัดอางทอง จากที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม
2560) มีจํานวนทั้งสิ้น282,784 คน เปนชาย135,627 คน หญิง147,112 คน ประชากรอาศัยอยูในอําเภอวิเศษ
ชัยชาญ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.58 ของจํานวนประชากรทั้งหมด รองลงมา ไดแกอําเภอเมืองอางทองรอย
ละ19.98 และอําเภอโพธิ์ทองรอยละ19.09อําเภอที่ประชากรนอยที่สุด ไดแกอําเภอสามโก คิดเปนรอยละ6.83
จํานวนครัวเรือนในจังหวัดอางทอง รวมทั้งสิ้น95,435 ครัวเรือน อําเภอที่มีครัวเรือนมากที่สุด คือ
อําเภอวิเศษชัยชาญ รองลงมาคืออําเภอเมืองอางทอง อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอแสวงหา อําเภอปาโมก อําเภอไชโย
และอําเภอสามโก ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดอางทอง
อําเภอ

จํานวนครัวเรือน

รวม
56,524

อําเภอเมืองอางทอง

21,998

ชาย
26,961

อําเภอวิเศษชัยชาญ
อําเภอโพธิ์ทอง
อําเภอปาโมก

22,421
17,858
9,795

31,976
25,819
13,691

34,679
28,159
14,795

66,655
53,978
28,486

อําเภอไชโย
อําเภอแสวงหา
อําเภอสามโก
รวม

7,041
10,591
5,941
95,645

11,015
17,006
9,204
135,672

11,935
17,853
10,128
147,112

22,950
34,859
19,332
282,784

ที่มา :ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม2560)
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ประชากร
หญิง
29,563

ขอมูลทั่วไปของตําบลคลองวัว

54

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ประวัติความเปนมา
ตําบลคลองวัวตั้งอยู หางจากตัวอําเภอประมาณ 5 กิโลเมตร อยู ทางทิศตะวั นตกของแม น้ํ า
เจาพระยา เดิมพื้นที่ของหมูบานเปนที่ราบลุมอุดมสมบูรณเหมาะแกการทํานา การเขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยู
อาศัยเปนหลักแหลงจริงๆ ของตําบลคลองวัว จากคําบอกเลาพอจะสันนิษฐานได วา มีการอพยพเขามาของ
ชาวบาน และไดประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวดวยการเกษตร เพราะเปนที่ราบลุม ชาวบานไดเลี้ยงวัวควายใน
พื้น ที่ บ ริเ วณนี้ อยู เ กื อบทุ กครอบครั วเพื่ อใช วัว ควายในการทําไร ไถนา เมื่อมีการตั้งหลักแหลงทํากินอยูเปน
เวลานาน จึงเกิดเปนชุมชน และดวยการที่ชาวบานไดนําวัว ควาย ออกทําไรไถนาอยูเปนประจํา จึงทําใหทางเดิน
ไดเกิดทรุดตัวเปนรองรางน้ํา เมื่อเวลาฝนตกน้ําก็จะทวมขัง ดูเหมือนลําคลอง เมื่อทางราชการกฎหมายปกครอง
ทองถิ่น ชาวบานไดนําลักษณะของทําเลที่ตั้งของพื้นที่ซึ่งมีรองทางเดินของวัว ควายปรากฏอยูทั่วไปมาตั้งเปนชื่อ
ตํ า บล คื อให ใช ชื่ อตํ า บลว า "คลองวั ว " มาจนถึ งปจ จุ บัน โดยไดรับ การตั้ง ชื่อจากหน ว ยงานทางราชการมา
ประมาณ 100 ปเศษ หรือประมาณป พ.ศ.2445
จํานวนหมูบานในเขตตําบลคลองวัวมีทั้งหมด 5 หมูบานและทุกหมูบานอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลคลองวัวซึ่งจํานวน 5 หมูบานคือ
หมูที่ 1 บานบางตาแผน
หมูที่ 2 บานบางตนทอง
หมูที่ 3 บานทามอญ
หมูที่ 4 บานสวนมะมวง
หมูที่ 5 บานคลองวัว
องคการบริหารสวนตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

ตั้งอยูที่ 79/4 หมูที่ 2 ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง โทรศัพท 0-3586-5317
โทรสาร 0-3586-5317 อีเมล: admin@khlongwau.go.th
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม สภาพพื้นดินอุดมสมบูรณพื้นที่เหมาะ ในการทําการเกษตร
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา หางจากที่วาการอําเภอเมืองอางทอง ระยะทางประมาณ
7
กิโลเมตร
เนื้อที่
องคการบริหารสวนตําบลคลองวัว มีพื้นที่ 5,456 ไร หรือประมาณ 8.73 ตารางกิโลเมตร
องคการบริหารสวนตําบลคลองวัวมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อางทอง
ติดตอกับ ต.มหาดไทย, ต.จําปาหลอ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
ติดตอกับ ต.บานแห อ.เมือง จ.อางทอง
ติดตอกับ ต. มหาดไทย อ.เมือง จ.อางทอง

2. ประชากร
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 2,236 คน แยกเปนชาย 1,095 คน หญิง 1,141 คน จํานวนครัวเรือน 762 หลัง มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 250.17 คนตอตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดจํานวนประชากรดังนี้

ชุมชนที่

ชื่อชุมชน

จํานวนครัวเรือน

หญิง

ชาย

1

บางตาแผ่น

185

ครัวเรือน

258

คน

274

คน

2

บางต้นทอง

180

ครัวเรือน

244

คน

244

คน

3

ท่ามอญ

165

ครัวเรือน

267

คน

224

คน

4

สวนมะม่วง

111

ครัวเรือน

175

คน

171

คน

5

คลองวัว

121

ครัวเรือน

197

คน

182

คน

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
โรงเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษฎรบํารุง)
3.2 สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100
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4. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองวัว มีระบบบริการพื้นฐานดังนี้
4.1 การคมนาคมขนสง
ถนนลาดยาง จํานวน 2 สาย คือ
- ถนนลาดยางของ รพช. หมูที่ 2, 3, 4, 5 ระยะทาง 3.40 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางของ โยธาธิการ หมูที่ 1 ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน จํานวน 11 สาย
ถนนดินลงลูกรัง จํานวน 7 สาย
4.2 การไฟฟา
- หมูบานที่มีไฟฟาใชจํานวน 5 หมูบาน
- ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชจํานวน 762 ครัวเรือน
4.3 การประปา
องคการบริหารสวนตําบลคลองวัว มีกิจการประปาเปนขององคการบริหารสวนตําบลเอง สามารถ
ใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต
4.4 โทรศัพท
ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ
4.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียอําเภอเมือง จังหวัดอางทอง จํานวน 1 แหง ใหบริการ
เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน เวลา 08.00 – 12.00น.) หยุดวันอาทิตย
5. ระบบเศรษฐกิจ
5.1 การเกษตร
ประชากรในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองวัว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สําคัญไดแกทํานา ทําสวนผลไม ทําไร ปลูกพืชไมใชดิน ดังนี้
- เกษตรกรรม
- รับจางทั่วไป
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน จักรสานผักตบชวา
- เลี้ยงสัตว
- รับราชการ
5.2 การปศุสัตว
เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก เปด
โค สุกร ปลา เปนตน
5.4 การบริการ
1. ปมน้ํามันหลอด 5 แหง
2. รานขายของชํา 15 แหง
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5.5 การทองเที่ยว
1. บึงกลีบเมฆ ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เปนแหลงน้ํา
ขนาดใหญเปนสถานที่พักผอนและออกกําลังกาย
2. วัดโคศุภราช ตั้งอยูที่ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2375 เดิม
เปนวัดสรางขึ้นสมัยอยุธยา ตอมาประมาณ พ.ศ.2430 ไดมีหลวงพอกัณฑ ชาวบานชาง จังหวัดสมุทรสงครามเดิน
ธุดงคมาพักปฏิบัติธรรมเห็นเปนวัดรางจึงไดรวมกับชาวบานสรางเสนาสนะขึ้นตั้งแตนั้นมา
5.6 กลุมอาชีพ
กลุมจักรสานบานบางตาแผน หมูที่ 1
6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
6.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตตําบลคลองวัวทุกคนนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในพื้นที่
1 แหงคือ วัดโคศุภราช ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
6.2 ประเพณีและงานประจําป
ประเพณีและศาสนกิจที่สําคัญ ไดแก
1. ประเพณีวันเขาพรรษา
2. ประเพณีวันสงกรานต
3. ประเพณีลอยกระทง
7. ทรัพยากรธรรมชาติ
7.1 น้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
1. แมน้ํา
จํานวน 1 แหง
2. คลอง
จํานวน 3 แหง
3. หนองน้ํา
จํานวน 10 แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ระบบประปาหมูบานจํานวน 7 แหง มีแหลงน้ําที่ใชสําหรับ อุปโภค - บริโภค จํานวน 7 แหง
องคการบริหารสวนตําบลคลองวัวดําเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหมเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน
7.2 ปาไม (ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองวัวไมมีปาไม)
7.3 ภูเขา (ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองวัวไมมีภูเขา)
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การสํารวจขอมูล Social Map ตําบลคลองวัว
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาดานการพัฒนาเยาวชนและผูสูงอายุตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง
จังหวัดอางทอง

จากแผนภูมิ แสดงจํานวนเยาวชนและผูสูงอายุผูทปี่ ระสบปญหา พบวา ระดับผูสูงอายุที่ประสบปญหา
50 คน และเยาวชนที่ประสบปญหา 47 คน
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ประเด็นปญหา
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นสภาพปญหาของเยาวชนและผูสูงอายุ พบวา สวนมากยากจน รองลงมา
ไมระบุ มีรายไดไมเพียงพอ ตามลําดับ

ความตองการ
จากแผนภูมิ แสดงความตองการของเยาวชนและผูสูงอายุ พบวา สวนมากตองการเงินสงเคราะห
รองลงมา ไมระบุความตองการ เงินทุนประกอบอาชีพ ตามลําดับ
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ปจจัยแหงความสําเร็จดานการพัฒนาเยาวชน
และผูสูงอายุ
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จากการวิ เคราะห SWOT
ANALYSIS ได พบและรั บทราบบริ บทของตํ าบลคลองวั ว และ
ไดรวมกันพิจารณา กําหนดกลยุทธ และแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาตางๆที่พบ ดวยวิธี วิเคราะห
SWOT ANALYSIS ดังนี้
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TOWS Matrix

จากการวิเคราะห SWOT ของบริบทตําบลคลองวัว และนําเอาประเด็นที่ไดมาวิเคราะหแนว
ทางแกไขโดยวิธี TOWS MATRIX จะทําใหทราบไดวาประเด็นปญหาตางๆที่พบสามารถแกไขปญหาของตําบล
ไดอยางเปนระบบ และผลของการวิเคราะหนี้ จะนําไปกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และ
แผนงาน/โครงการ ตอไป
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดชัยนาท

ตราประจําจังหวัดชัยนาท คือรูปรูปธรรมจักรรองรับดวยพญาครุฑเบื้องหลังเปนแมน้ําและภูเขา
รูปพระธรรมจักร : สัญลักษณรูปธรรมจักรที่ฝาพระหัตถขางขวาของหลวงพอธรรมจักร (พระพุทธรูป
ปางหามญาติ) ที่ประดิษฐานอยู ณ บริเวณวัดธรรมามูลวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตั้งอยูบนไหลเขาธรรมมามูลที่
ชาวชัยนาทมีความศรัทธาเคารพนับถือ เปนพระสําคัญประจําเมืองชัยนาท
รูป พญาครุฑ : มี ความหมายวา “แมน แตพญาครุฑศักดานุภาพก็ยังซาบซึ้งในพระธรรมจักรอันเปน
สัญลักษณสูงสุดของพระศาสนา”
แมน้ําและภูเขา : เพื่อแสดงใหเห็นสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดชัยนาท
คําขวัญจังหวัดชัยนาท หลวงปูศุขลือชา เขื่อนเจาพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก สมโอดกขาวแตงกวา
ประวัติความเปนมา
ชัยนาทแปลตามศัพทมีความหมายวา "เสียงบันลือแหงชัยชนะ" เปนเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิม
อยูบริเวณฝงขวาแมน้ําเจาพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชา ใตปากน้ําเกา สันนิษฐานวาคงจะสรางขึ้นในสมัย
พญาเลอไทครองกรุงสุโขทัยระหวาง พ.ศ. 1860-1879 เมืองแหงนี้จึงไดชื่อวา เมืองแพรกหรือเมืองสรรค มีฐานะ
เปนเมืองหนาดานทางใต เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง เมืองแพรกไดกลายเปนเมืองหนาดานทางตอนเหนือของ
กรุงศรีอยุธยา ตอมาไดเกิดชุมชนใหมไมไกลจากเมืองสรรค เมืองที่เกิดขึ้นใหมนี้เปนเมืองใหญ มีชื่อวา ชัยนาท ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดยายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยาง มาตั้งตรงฝงซายแมน้ํา
เจาพระยา สวนเมืองสรรคนั้นเสื่อมลงเรื่อย ๆ เพราะผูคนอพยพมาอยูที่ชัยนาทเปนสวนใหญ ในที่สุดก็กลายเปน
เพียงอําเภอหนึ่งของชัยนาทเทานั้น ชัยนาทเปนเมืองยุทธศาสตรที่สําคัญ เคยใชเปนที่ตั้งทัพรับศึกพมาหลายครั้ง
และมีชัยทุกครั้งไป จึงเปนที่มาของชื่อเมืองชัยนาทแหงนี้
สภาพทั่วไป
จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุมมีพื้นที่ประมาณ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด
ไดแก พื้นที่ตอนกลางตอนใตและตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะเปนที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดมีแมน้ํา
เจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ํานอย ไหลผานพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทุกอําเภอ เชน
∇ แมน้ําเจาพระยา ไหลผานอําเภอมโนรมย วัดสิงห เมืองชัยนาท และสรรพยา
∇ แมน้ําทาจีน หรือแมน้ํามะขามเฒา ไหลผานอําเภอวัดสิงห และหันคา
∇ แมน้ํานอย ไหลผานอําเภอสรรคบุรี
∇ คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผานพื้นที่ตาง ๆ ไดแก คลองอนุศาสนนันท คลองมหาราช
คลองพลเทพ เปนตน ลวนเปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับการเกษตรกรรมตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วไป
นอกจากลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบแลว ยังมีเนินเขาเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1 – 3 กิโลเมตร กระจายอยู
ทั่วไปที่สําคัญไดแก เขาธรรมามูล ซึ่งถือเปนสัญลักษณสําคัญของจังหวัดชัยนาท เขาพลอง เขาขยาย เขากระดี่
เขาใหญเขารัก เขาดิน เขาหลัก เขาไกหอย เขาสารพัดดี เขาราวเทียน เขาสรรพยา และเขาแกว เปนตน
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1.สภาพทางภูมิศาสตร
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวั ดชั ย นาทเป น จั งหวัดหนึ่ งของภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบดว ยจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท ตั้งอยูบริเวณริมฝงซายของแมน้ําเจาพระยาและเปนตอนเหนือสุด
ของภาคกลาง บนเสนรุงที่ 15 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
16.854 เมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 195 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้
• ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานี
• ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดสุพรรณบุรีและสิงหบุรี
• ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดนครสวรรคและสิงหบุรี
• ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสุพรรณบุรีและอุทัยธานี
แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดชัยนาท

1.2 ขนาดและพื้นที่
จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร หรือเทากับ
รอยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไป เปนพื้นที่ราบลุม มีพื้นที่ประมาณ รอยละ 99.06 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ไดแก พื้นที่ตอนกลาง ตอนใตและตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะ เปนที่ราบจนถึงพื้นที่ ลูกคลื่น
ลอนลาดมีแมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ํานอย ไหลผานพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทุกอําเภอ เชน
ก. แมน้ําเจาพระยา ไหลผานอําเภอมโนรมยอําเภอวัดสิงหอําเภอเมืองชัยนาท และอําเภอสรรพยา
ข. แมน้ําทาจีน หรือแมน้ํามะขามเฒา ไหลผานอําเภอวัดสิงหและหันคา
ค. แมนานอย ไหลผานอําเภอสรรคบุรี
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ง. คลองชลประทาน ซึ่ ง มี ห ลายสายไหลผ า นพื้ น ที่ ต า งๆ ได แ ก ค ลองอนุ ศ าสนนั น ท ค ลองมหาราช
คลองพลเทพ เปนตน ลวนเปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับ การเกษตรกรรมตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วไป
นอกจากลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบแลว ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ ๑-๓ กิโลเมตร
กระจายอยู ทั่ ว ไป ที่ สํ า คั ญ ได แ ก เขาธรรมามู ล ซึ่ ง ถื อ เป น สั ญ ลั ก ษณ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด ชั ย นาท เขาพลอง
เขาขยาย เขาท า พระ เขากระดี่ เขาใหญ เ ขารั ก เขาดิ น เขาหลั ก เขาไก ห อ ย เขาสารพั ด ดี เขาราวเที ย น
เขาสรรพยาและเขาแกว เปนตน
1.4 สภาพภูมิอากาศ
จั ง หวั ด ชั ย นาทอยู ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของลมมรสมที่ พั ด ผ า นประจํ า ฤดู ทํ า ให ส ามารถแบ ง ฤดู ก าล
ออกได 3 ฤดูคือ
1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนฤดูมรสุมวันออกเฉียงเหนือ
บริเ วณความกดอากาศสู งหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็น และแหงจะแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช ว งนี้ แต เ นื่องจากจั งหวั ดชั ย นาทอยูในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนที่แผลงมา ปกคลุมในชวงฤดูหนาวจะชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีอากาศ
หนาวเย็ น ช า กว า สองภาคดั ง กล า วโดยเริ่ ม มี อ ากาศหนาวเย็ น ประมาณกลางเดื อ นพฤศจิ ก ายนเป น ต น ไป
ซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยูระหวางเดือนธันวาคม และ มกราคม
2) ฤดูรอน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน
พฤษภาคมซึ่งเปนชวงวางจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเปนลมใตหรือลมตะวันออกเฉียงใต
และจะมีหยอมความกดอากาศตาเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป
โดยมีอากาศรอนจัดในเดือนเมษายน
3) ฤดู ฝ น เริ่ มตั้ ง แต ก ลางเดื อนพฤษภาคมถึ ง กลางเดื อ นตุ ล าคม เป น ช ว งที่ มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต
พัดปกคลุมประเทศไทย รองความกดอากาศต่ําหรือรองฝนที่พาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อน
ขึ้ น มาพาดผ า นบริ เ วณภาคกลางและภาคเหนื อ เป น ลํ า ดั บ ในระยะนี้ ทํ า ให มี ฝ นตกชุ ก ขึ้ น ตั้ ง แต ก ลางเดื อ น
พฤษภาคมเปนตนไป เดือนกันยายน เปนเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปและเปนชวงที่มีความชื้นสูง
2. การปกครอง
2.1 การปกครอง
จังหวั ดชัยนาทแบ งการปกครองสวนภูมิภาคแบงออกเป น 8 อําเภอ 53 ตําบล 503 หมูบาน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม 60 แหง ประกอบดวย
21.1. องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท,
21.2. เทศบาลเมือง 1 แหง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท
21.3. เทศบาลตําบล 38 แหง
21.4. องคการบริหารสวนตําบล 20 แหง
2.2 ประชากร
จํ านวนประชากรของจั ง หวั ดชั ย นาท จากสถิ ติท างการทะเบี ย นจัง หวั ดชั ย นาท (ขอ มูล ณ เดือ น
ธันวาคม 2561) มีจํานวนทั้งสิ้น 328,573 คน ชาย 158,374 คน หญิง 170,199 คน
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อําเภอ
อําเภอเนินขาม
อําเภอหนองมะโมง
อําเภอหันคา
อําเภอสรรคบุรี
อําเภอสรรพยา
อําเภอวัดสิงห
อําเภอมโนรมย
อําเภอเมืองชัยนาท
รวม
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรจังหวัดชัยนาท
จํานวนประชากร
จํานวนประชากร
เพศชาย
10,959
5,385
12,852
6,384
41,815
20,317
62,531
30,103
32,048
15,544
22,358
10,826
24,076
11,538
22,697
10,951
328,573 คน
158,374 คน
ที่มา : แหลงขอมูลกระทรวงมหาดไทย

จํานวนประชากร
เพศหญิง
5,574
6,468
21,498
32,428
16,504
11,532
12,538
11,746
170,199 คน

ขอมูลทั่วไปของตําบลบอแร
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ประวัติความเปนมา
ตําบลบอแร เปนตําบลที่ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอวัดสิงห ประกอบไปดวย 7 หมูบาน
ไดแก หมู 1 บานบอแร หมู 2 บานทุงแหว หมู 3 บานเนินบาน หมู 4 บานดงไร หมู 5 บานสํานักจั่น หมู 6 บาน
หนองจิก หมู 7 บานไรหวยกระบอก
เขตพื้นที่
∇ ทิศเหนือ ติดกับ จ.อุทัยธานี
∇ ทิศใต ติดกับ ต.หนองขุน อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท
∇ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัว, ต.หนองขุน อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท
∇ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุดจอก กิ่ง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
องคการบริหารสวนตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
ตั้งอยูที่ 190 หมูที่ 1 ตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท 17120 โทรศัพท 056-949096
โทรสาร 056-949099
แผนที่องคการบริหารสวนตําบลบอแร

2. ประชากร
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนหลังคาเรือน
735 หลังคาเรือน
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จํานวนประชากร
2,717 คน

3. สภาพทางสังคม
ประชาชนในตําบลบอแร มีวิถีชีวิตที่เรียบงายประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม สรางที่
อยูอาศัยติดริมฝงแมน้ําดํารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีวัดเปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจ และนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.1 การศึกษา
• ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองจิก
• โรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนวัดบอแร ,
โรงเรียนวัดหนองจิก
3.2 สาธารณสุข
จากการสํ า รวจข อมู ล พื้ น ฐานพบวา ประชากรส ว นมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพใหกั บ
ประชาชนกลุมเสี่ยงโรค ที่มักเกิดแกประชาชนในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดันเบาหวาน โรคไขเลือดออก
มื อ-ปาก-เท า ในเด็ ก และโรคอื่ น ๆ ซึ่ งองค การบริห ารสว นตําบลบอแรรว มกับ หนว ยงานสาธารณสุข ไดจัด
กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลบอแร มีการคัดกรองสุขภาพใหกับผูสูงอายุทีมารวมกิจกรรม ซึ่งไดผลในระดับ
หนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดีแตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สําหรับเด็ก
แรกเกิด - 6 ป ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานบางครัวเรือนไมได
กินอาหารที่ถูกลักษณะ การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การออกกําลังกายไมสม่ําเสมอและ
ประชากรบางสวนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ ไมไดรับการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง ปญหาเหลานี้
องคการบริหารสวนตําบลบอแรพยายามที่จะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสาธารณสุข
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาในพื้ น ที่ ตํ า บลบ อ แร มี โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพประจํ า ตํ า บล 1 แห ง คื อ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบอแร ตั้งอยูหมูที่ 1
4.ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแร มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
4.1 การคมนาคมขนสง
ตําบลบอแร มีการคมนาคมไปมาที่สะดวก มีถนนติดตอกับที่วาการอําเภอวัดสิงห จํานวน 3 สายคือ
• การคมนาคมทางบกเปนถนนลาดยางสายวัดสิงห คือ หนองมะโมง
• การคมนาคมทางบกเปนถนนลาดยางถนนสายวัดสิงห คือ กุดจอก
• การคมนาคมทางบกเปนถนนลาดยางถนนสายกระทง คือ บอแร
4.2 การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟาปจจุบันมีไฟฟาใชคิดเปน 99 เปอรเซ็นตปญหาคือไฟฟาสองสวางทาง หรือที่
สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสอง
สวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการได เชนเดียวกับถนนการแกไข
ปญหา คือ ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพือที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่
จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ และงบประมาณสําหรับ
โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อการเกษตรไวแลวและไดแจงประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผล
เพื่อที่จะไดชวยแกไขปญหาใหกับชุมชน ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีไฟฟาใชดังนี้
• มีไฟฟาใชครบทั้ง 7 หมูบาน
• จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 893 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99 ของพื้นที่
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4.3 การประปา
การประปาองคการบริหารสวนตําบล ยังไมมีกิจการประปาเปนองคการบริหารสวนตําบลเอง ซึ่ง
หมูบาน แตละหมูบานเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับกิจการประปาในหมูบาน การผลิตน้ําประปายังไมเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน ซึ่งในอนาคตคาดวาหมูบานจะทําการถายโอนกิจการประปา มาใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลบอแรก็ไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก ซึ่งมีการบรรจุโครงการเกี่ยวกับกิจการประปา
ไวในแผนพัฒนาสี่ป และไดตั้งงบประมาณไวสําหรับกิจการประปาแลว เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดอยางเพียงพอตอความตองการตอไปปจจุบันประชาชรมีประปาใชดังนี้
• จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปา 894 ครัวเรือน
• หมูบานเปนผูดูแลกิจการประปาทั้ง 7 หมูบาน
4.4 โทรศัพท
• โทรศัพทสาธารณะในหมูบาน
• หอกระจายขาวใหบริการไดครอบคลุมรอยละ 100 ของพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
5. ระบบเศรษฐกิจ
5.1 การบริการ
1. หองพักโฮมสเตย (ตั้งอยู บานไรหวยกระบอก หมูที่ 7)
จํานวน 1 แหง
5.2 อุตสาหกรรม
1. โรงสี
จํานวน 1 แหง
2. สถานีบริการน้ํามัน (ปมหลอด)
จํานวน 4 แหง
3. รานคาตางๆ
จํานวน 51 แหง
5.3 กลุมอาชีพ
1. กลุมทอพรมเช็ดเทา หมูที่ 2
2. กลวยฉาบกลุมแมบานสํานักจั่น หมูที่ 5
3. กลุมจักรสาน หมูที่ 5
4. กลุมกลวยตาก หมูที่ 6
5. กลุมดอกไมจันบานหนองจิก
6. กลุมสานเสนเลนลาย (กลุมจักรสานจากไมไผบานหนองจิก หมูที่ 6)
6. การทองเที่ยว
1. วั ด บอแร (วัด บ อแร ธรรมเจริญศรี หลวงพอเคลือบ โกสลฺโล) ตั้ งอยู เ ลขที่ 1 บานบอแร
หมูที่ 1 ตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท วัดบอแรสังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 29 ไร 2
งาน 50 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 197 มี ที่ธ รณี ส งฆ จํา นวน 5 แปลง เนื้ อที่ 109 ไร 49 ตารางวา น.ส. 3
เลขที่ 198, 345, 352, 359 อยูทองที่ตําบลบอแร พื้นที่ตั้งวัดเปนที่ราบสูง อาคารเสนาสนะตางๆ มี อุโบสถกวาง
8 เมตร ยาว 23 เมตร โครงสราง คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกวาง 16 เมตร ยาว 34.50 เมตร เปน
อาคารไม หอสวดมนต ก ว า ง 10.50 เมตร ยาว 14 เมตร สร า ง พ.ศ. 2509 เป น อาคารไม กุ ฏิ ส งฆ
จํานวน 5 หลัง เปนอาคารไม นอกจากนี้มีศาลาพักรอนและ ฌาปนสถาน สําหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานใน
อุโบสถและเจดีย 2 องค วัดบอแร สรางขึ้นเปนวัดนับตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2440 ไดมีนามตามชื่อบาน
แรกเริ่มสรางวัดเมื่อพ.ศ. 2439 ตรงกับประกา พระอาจารยเนียม เจาอาวาสวัดสิงหสถิตย ไดรวมกับชาวบานบอ
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แรดําเนินการจัดสรางวัดนี้ขึ้นมา เมื่อไดจัดตั้งเปนวัดแลวขนานนามวา “วัดบอแรธรรมเจริญศรี” ตอมาคงเรียก
สั้ น ๆ เพี ย งคํ า ว า “วั ด บ อ แร ” เท า นั้ น ได รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม าวั น ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2469
เขตวิสุงคามสีมากวาง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ไดผูกพันธสีมาวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2470 มีพระภิกษุอยูจํา
พรรษา 8 รูป ทางวัดไดเปดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2467 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยูวัดนี้
ดวย
2. วัดราษฎรนิธิยาวาส ตั้งอยูเลขที่ 38 บานดอนปอ หมูที่ 3 ตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท วัดวัดราษฎรนิธิยาวาส สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 54 ไร 35 ตารางวา น.ส.3 เลขที่
349 อาณาเขตติดตอทิศเหนือติดตอกับลําคลองสาธารณะ ทิศใตติตอกับที่ดินของนายไผ ภัยหนู
ทิศ
ตะวันออกติดตอกับที่นาของนายชั้น โชติทรัพย พื้นที่ตั้งวัดเปนที่ราบลุม อาคารเสนาสนะตางๆมีอุโบสถกวาง 8
เมตร ยาว 24 เมตร สราง พ.ศ.2496 โครงสรางกออิฐถือปูนเปนอุโบสถหลังใหมที่สรางบนที่ตั้งหลังเกา ศาลาการ
เปรียญกวาง 14 เมตร ยาว 25 เมตร สราง พ.ศ. 2526 เปนอาคารคอนกรีต หอสวดมนตกวาง
1
เมตร ยาว 16 เมตร สราง พ.ศ. 2505 เปนอาคารไม กุฏิสงฆจํานวน 3 หลัง เปนอาคารไมและมีวิหารเกา 1 หลัง
สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในพระอุโบสถ วัดราษฎรนิธิยาวาสสรางขึ้นเปนวัดนับตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ.2429 เขตวิสุงคามสีมา กวาง 80 เมตร ยาว 120 เมตร ไดผูกพันธสีมาวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2430 โรงเรียน
ประถมศึกษาตั้งอยูวัดนี้ดวย
3. วัดหนองจิก ตั้งอยูเลขที่ 162 บานหนองจิก หมูที่ 6 ตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
วัดหนองจิกสังกัดคณะสงฆมหานิการ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 88 ไร 2 งาน 85 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 103 อาณาเขต
ติดตอทิศเหนือและทิศใตติดตอกับทางสาธารณะเปนขอบเขตที่ดิน ทิศตะวันออกติดจอกับที่นาของนายหลอ โภช
นา ทิศตะวันตกติดตอกับทางสาธารณะเปนขอบเขตที่ดิน มีที่ธรณีสงฆ จํานวน 4 แปลง เนื้อที่ 143 ไร 1 งาน 90
ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 105,101,98,97 อยูทองที่ตําบลบอแร 2 แปลง ตําบลกุดจอก 3 แปลง พื้นที่ตั้งวัดเปนที่
ราบสูง อาคารเสนาสนะตางๆ มีอุโบสถกวาง 6.50 เมตร ยาว 9 เมตร โครงสรางกออิฐถือปูน ศษลาการเปรียญ
กวาง 16 เมตร ยาว 30 เมตร เปนอาคารไม หอสวดมนตกวาง 12 เมตร ยาว 20 เมตร เปนอาคารไมกุฏิสงฆ
จํานวน 4 หลัง เปนอาคารไมสําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ วัดหนองจิกสรางขึ้นเปนวัดนับตั้งแตวันที่
21 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ไดมีนามตามชื่อบานซึ่งที่หมูบานไดมีตนไมจิกและหนองน้ําอยูเปนสัญลักษณ ชาวบาน
เรียกตามสภาพที่ตั้งบานและวัดเปน “วัดหนองจิก” ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2450 มี
โรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยูวัดนี้ดวย
4. วัดดงไร ตั้งอยูที่บานดงไร หมูที่ 4 ตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท วัดดงไรสังกัด
คณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 7 ไร 1 ตารางวา การสรางวัดไดมีนายแปน ขยันการนาวี ติดจอขอ
อนุญาตทางราชการ ไดรับอนุญาตใหสรางวัดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้ง
เปนวัดนับตั้งตาวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2528 ไดมีนามตามชื่อบาน
5. พิพิธภัณฑการเกษตร ที่ตั้งตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท พิพิธภัณฑการเกษตร
และประดิษฐดอกไมจันทนเปนที่รวบรวมเรื่องในการทําการเกษตรสมัยกอนเอาไวใหลูกหลานไดศึกษาเปนแหลง
เรียนรูสําคัญแหงหนึ่งในตําบลบอแร
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนตําบลบอแรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในพื้นที่ 4 แหง
1. วัดบอแร หมูที่ 1
2. วัดราษฎรนธิ ิยาวาส หมูท ี่ 3
3. วัดดงไร หมูที่ 4
4. วัดหนองจิก หมูที่ 6
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7.2 ประเพณีและงานประจําป
• งานประจําปวัดบอแร
1. วันขึ้น 14 – 15 ค่ํา เดือน 3 (เดือนกุมภาพันธ) ของทุกป
2. วันแรม 10 – 11 ค่ํา เดือน 9 (เดือนกันยายน) ของทุกป (วันคลายวันมรณภาพของหลวงปูเคลือบ)
• งานประจําปวัดหนองจิก
1. วันขึ้น 7 – 8 ค่ํา เดือน 4 (เดือนมีนาคม) ของทุกป
2. วันที่ 15 ธันวาคม ของทุกป (วันคลายวันมรภาพของหลวงปูยอด , หลวงพอสมิง)
• งานประจําปวัดดอนปอ (วัดราษฎรนิธิยาวาส)
1. วันขึ้น 11 ค่ํา เดือน 6 (เดือนพฤษภาคม) ของทุกป
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ําที่ใชในการอุปโภค – บริโภคเปนน้ําที่ไดจากน้ําฝนและสระน้ําเพื่อผลิตประปาหมูบาน หมูที่
6 หมูที่ 3 น้ําดิบจากลําหวยขุนแกว หวยวงเดือน
8.1 น้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
1. ลําน้ํา/ลําหวย
จํานวน 1 แหง
2. บึง/หนองน้ําและอื่นๆ
จํานวน 2 แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
1. ฝาย
จํานวน 13 แหง
• ฝาย มข.
หมูที่ 1
• ฝายทุงแหว
หมูที่ 2
• ฝายหนองกระทุม
หมูที่ 3
• ฝายหัวตะเข
หมูที่ 3
• ฝายดอนปอ
หมูที่ 3
• ฝายบอแร
หมูที่ 4
• ฝายวงเดือน
หมูที่ 4
• ฝายสะเดา
หมูที่ 5
• ฝายรองคา
หมูที่ 5
• ฝายตากัน
หมูที่ 6
• ฝายทุงฝาง
หมูที่ 6
• ฝายตาหมอบ
หมูที่ 6
• ฝายน้ําลน
หมูที่ 7 (สองแหง)
2. คลอง
จํานวน 14 แหง
• คลองรองระกํานอย
หมูที่ 1 , 7
• คลองรองแบงฝายบอแร
หมูที่ 1 , 4
• คลองรองแบงคลองวงเดือน
หมูที่ 2
• คลองรองแบงฝายดอนปอ
หมูที่ 2
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• คลองกระโดน
• คลองฝายนอย
• คลองวงเดือน
• คลองหนองกรด
• คลองรองระกําใหญ
• คลองรองแบงหนองกรด
• คลองรองแบงบอลาว (ดอนเชือกกะเถา)
• คลองรองแบงระกํานอย
• คลองรองแบงระกํานอย
• คลองรองแบงคลองวงเดือน
3. อาคารบังคับน้ํา

หมูที่ 4 , 5
หมูที่ 4
หมูที่ 4
หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 6
หมูที่ 6
หมูที่ 6 , 7
หมูที่ 7
หมูที่ 4

จํานวน 4 แหง
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของ
อําเภอวัดสิงห
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท

จํานวนผูประสบปญหาทางสังคม ตําบลบอแร
จากแผนภูมิ แสดงจํานวนผูประสบปญหาทางสังคม พบวา วัยผูสูงอายุ 41 ราย และวัยแรงงาน 24 ราย

สภาพที่อยูอาศัย ตําบลโพสังโฆ
จากแผนภูมิ แสดงผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย พบวา สวนมากเปนผูมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเองและมั่นคงถาวร จํานวน 28 ราย รองลงมา มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง แตไมมั่นคงถาวร จํานวน 20
ราย อาศัยอยูกับบุคคลอื่น จํานวน 13 ราย บานเชา และอยูในที่ดินบุคคลอื่น จํานวน 4 ราย ตามลําดับ
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ประเด็นสภาพปญหา
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นสภาพปญหาระดับครัวเรือน พบวา สวนมากมีฐานะยากจน จํานวน
70 ราย รองลงมา มีรายไดไมเพียงพอแกการครองชีพ จํานวน 62 ราย วางงาน จํานวน 10 ราย ไมมีอาชีพ
จํานวน 9 ราย ที่อยูอาศัยไมมั่นคง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย จํานวน 5 ราย มีหนี้สิน และ
ไมมีการออม จํานวน 4 ราย และ เจ็บปวยเรื้อรัง กับ อยูในครอบครัวยากจน/บิดามารดาหยาราง ทิ้งรางถูก
คุมขัง/แยกกันอยูและไดรับความลําบาก จํานวน 1 ราย ตามลําดับ
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ประเด็นสภาพปญหา
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นสภาพปญหาระดับครัวเรือน พบวา สวนมากไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได จํานวน 5 ราย รองลงมา ตองรับภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัย/กําลังความสามารถและสติปญญา
จํานวน 3 ราย ปวยเปนโรครายแรง,ยังไมไดจดทะเบียนคนพิการ,ถูกทอดทิ้ง อยูตามลําพัง ไมมีผูดูแล และมี
ปญหาในการดํารงชีวิต,ไมไดเรียนหนังสือ และ กําพรา จํานวนละ 1 ราย ตามลําดับ
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ประเด็นความตองการ
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นความตองการ พบวา สวนมากตองการเงินสงเคราะห จํานวน 76
ราย รองลงมาเงินทุนประกอบอาชีพ จํานวน 8 ราย และ เบี้ยคนพิการ จํานวน 3 ราย ตามลําดับ

จํานวนอาชีพของครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงอาชีพของผูประสบปญหาทางสังคมระดับครัวเรือน พบวา สวนใหญไมได
ทํางาน จํานวน 31 ราย รองลงมา รับจางทั่วไป จํานวน 22 ราย เกษตรกรรม จํานวน 5 ราย และประกอบ
ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ/คาขาย จํานวน 1 ราย ตามลําดับ

จํานวนรายไดครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงรายไดครัวเรือน พบวา สวนมากมีรายได 2,001-4,000 บาท จํานวน 38
ราย รองลงมา 0-2,000 บาท จํานวน 26 ราย, 4,001-6,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 1 รายตามลําดับ
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ปจจัยแหงความสําเร็จการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพื้นทีอ่ ยางยั่งยืน
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TOWS Matrix
จุดแข็ง กลยุทธ์เชิงรุ ก
• การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน เช่น การพัฒนาโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ
การผลิตภัณฑ์ชุมชน (S1,S4,S8,O2,O6)
• การพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม (S2,S3,S7,S8,O2,O4,O6,O7)
• การแก้ไขปัญหาสังคมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น
(S1,S3,S4,S5,S6,S7,O1,O2,O3)
จุดอ่อน กลยุทธ์เชิงแก้ไข
• พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ความรู ้ (W1,W3,O1,O2,O3)
• ส่ งเสริ มอาชีพการมีงานทําเพื่อให้มีรายได้ในชุมชน (W2,O4,O6,O7)
กลยุทธิ์เชิงป้องกัน
• การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (S2,S4,S8,T1,T2,T3)
• การพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน (S1,S3,S4,S7,S8,T1,T2)
• การพัฒนาระบบการบริ หารการจัดการที่ดี (S3,S7,T3)
กลยุทธ์เชิงรับ
• -

84

ขอมูลทั่วไปของจังหวัดกําแพงเพชร

วิสัยทัศนจังหวัดกําแพงเพชร
“ ผูนําการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการทองเที่ยวถิ่นมรดกโลก ”
ประวัติความเปนมา
จังหวัดกําแพงเพชร เปนเมืองเกาที่นับวามีความสําคัญทางประวัติศาสตรและเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัย
ทวารวดี เปนที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เชน เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ เทพนคร และเมืองคณฑี
นอกจากนี้เมืองกําแพงเพชรยังเปนเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เปน "
พระยาวชิรปราการ" ตอมาในป พ . ศ. 2459 ไดเปลี่ยนเมืองกําแพงเพชรเปนจังหวัดกําแพงเพชร
ตามประวัติศาสตร กลาววา กําแพงเพชรเปนเมืองหนาดานของสุโขทัยมีฐานะเปนเมืองลูกหลวง เดิม
เรียกชื่อวา " เมืองชากังราว" และมีเมืองบริวารรายลอมอยูเปนจํานวนมาก เชน ไตรตรึงษ เทพนคร ฯลฯ การที่
กําแพงเพชรเปนเมืองหนาดานรับศึกสงครามในอดีตอยูเสมอ จึงเปนเมืองยุทธศาสตรมีหลักฐานที่แสดงใหเห็น วา
เปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย
เชน กําแพงเมือง คูเมือง ปอมปราการ วัดโบราณ มี
หลักฐาน ใหสันนิษฐานวาเดิมเคยเปนที่ตั้งของเมือง 2
เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชา
กั ง ร า ว ส ร า ง ขึ้ น ก อ น ตั้ ง อ ยู ท า ง
ฝงตะวันออกของแมน้ําปง พระเจาเลอไท กษัตริยองค
ที่ 4 แหงราชวงศสุโขทัย เปนผูสรางขึ้นเมื่อประมาณ
พ. ศ. 1890 ตอมาสมัยพระเจาลิไท กษัตริยองคที่ 5
แห ง ราชวงศ สุ โ ขทั ย ได ส ร า งเมื อ งใหม ขึ้ น ทางฝ ง
ตะวันตกของลําน้ําปงคือ “ เมืองนครชุม ”
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงบันทึกเรื่อง กําแพงเมืองไววา " เปนกําแพงเมืองที่เกาแก มั่นคง
ยังมีความสมบูรณมาก และเชื่อวาสวยงามที่สุดในประเทศไทย
ป จ จุ บั น จั ง หวั ด กํ า แพงเพชรเป น เมื อ งศูน ยก ลางการทอ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร แ หง หนึ่ง เพราะมี
โบราณสถานเกาแกซึ่งกอสรางดวยศิลาแลงหลายแหงรวมอยูใน " อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร" ที่ไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกจากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ใหขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
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ธงประจําจังหวัด
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีพื้นสีอยู 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง และสี
เขียวใบไม มีรูปตราประจําจังหวัดกําแพงเพชรอยูตรงกลางแถบสีแดง
ตนไมประจําจังหวัด คือ ตนสีเสียดแกน
ดอกไมประจําจังหวัด คือ ดอกพิกุล
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดกําแพงเพชรตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยอยูหางจากรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอวังเจา จังหวัดตาก และ
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต ติดตอกับอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก และอําเภอโพธิ์ทะเล อําเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภออุมผาง จังหวัดตาก
ขนาดพื้ น ที่ จั ง หวั ด กํ า แพงเพชรมี พื้ น ที่
8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,68 7.5 ไร) เปนพื้นที่
การเกษตรประมาณ 5,358.15 ตารางกิ โ ลเมตร
(3,348,847 ไร ) ป า ไม 2,184.7 ตารางกิ โ ลเมตร
(1,365,437.5 ไร) พื้น ที่ อยูอาศัย และพื้ น ที่อื่น ๆ อีกประมาณ 1,064.65 ตารางกิโ ลเมตร (665,403 ไร ) โดย
ทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเปนที่ราบลุม มีแมน้ํายม และแมน้ํานานไหลผาน ทั้ง 2 สายไหลผานจังหวัดเกือบเปน
ลักษณะเสนขนานจากทิศเหนือสูทิศใต โดยมีแมน้ําพิจิตร(แมน้ําเดิม) อยูระหวางกลาง ความยาวของแมน้ํานานที่
ไหลผานจังหวัดมีระยะทาง 97 กิโลเมตร และความยาวของแมน้ํายมที่ไหลผานจังหวัดมีระยะประมาณ 128
กิโลเมตร
ตารางแสดงพื้นที่อําเภอ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
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อําเภอ
อําเภอเมืองกําแพงเพชร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี
อําเภอคลองขลุง
อําเภอพรานกระตาย
อําเภอไทรงาม
อําเภอคลองลาน
อําเภอลานกระบือ
อําเภอทรายทองวัฒนา

พื้นที่ (ตร.กม.)
1,348.54
1,148.46
783.332
1,081.79
529.175
1,186.78
429.123
202.226

9
10
11

อําเภอปางศิลาทอง
อําเภอบึงสามัคคี
อําเภอโกสัมพีนคร
รวม

755.981
287.831
489.4
8,252.63

การเมืองการปกครอง
การปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดกําแพงเพชรมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม 90 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
คือ องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, เทศบาลเมือง 3 แหง คือ เทศบาลเมืองกําแพงเพชร, เทศบาลตําบล
22 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 64 แหง
แหลงน้ําธรรมชาติ จังหวัดพิจิครมีแมน้ําที่สําคัญไหลผาน 3 สายไดแก
1. แมน้ํานาน มีตนน้ําจากดอยภูแวในทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งอยูในเขตอําเภอปว จังหวัดนาน แมน้ํานาน
ไหลผานที่ตั้งตัวจังหวัดพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก และลงสูแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดนครสวรรค
มีความยาวทั้งสิ้น 97 กิโลเมตร มีพื้นที่ในลุมน้ํานานประมาณ 2,602 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,626,250
ไร
2. แมย้ํายม มีตนกําเนิดในขุนยวมทิวเขาผีปนน้ํา ซึ่งอยูในเขตอําเภอปง จังหวัดเชียงราย แมน้ํายมไหล
ผานเขาจังหวัดพิจิตรที่อําเภอสามงาม อําเภอโพธิ์ประทับชาง และอําเภอโพทะเล โดยไหลไปบรรจบกับแมน้ํา
นานที่บานเกยชัย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค มีความยาวทั้งสิ้น 124 กิโลเมตร มีพื้นที่ในลุมน้ํานาน
ประมาณ 2,046 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,278,750 ไร
3. แมน้ําพิจิตร คือทางเดินเกาของแมน้ํานาน ตนกําเนิดของแมน้ําพิจิตรนั้นไหลแยกจากแมน้ํานานที่บานวัง
กระดี่ทอง ในทองที่อําเภอเมืองพิจิตร มีทิศทางการไหลของน้ําอยูในแนวเหนือ-ใต สภาพลําน้ําคดเคี้ยว บางแหง
รองน้ําตื้นเขินและแหงในฤดูแลง เนื่องจากมีฝายกั้นน้ําไวเปนชวงๆ เพื่อสูบขึ้นมาใชทําสวนผลไมตางๆ โดยเฉพาะ
สมโอในเขตโพธิ์ประทับชาง
การประกอบอาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนภาคการผลิตหลัก รองลงมาไดแก
อุตสาหกรรม การคาสง การคาปลีก และการบริการ ผลผลิตสําคัญไดแก ขาวโพด ถั่วเขียว และการประมง
การศึกษา
อาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
วิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
กําแพงเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนยวิทยบริการกําแพงเพชร (โรงเรียนวัชรวิทยา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนยการศึกษากําแพงเพชร (โรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร กีฬา)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนยการศึกษากําแพงเพชร (วัดนาควัชรโสภณ (วัดชาง))
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยบริการ วัดบรมธาตุนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร)
วิทยาลัยสงฆกําแพงเพชร (กําลังดําเนินการ พื้นที่กอสรางบริเวณตลาดคลองแมลาย)
การขนสง
ทางหลวงที่สําคัญในจังหวัดกําแพงเพชร ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เชื่อมตอไปยัง
จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดตาก, ทางหลวงแผนดินหมายเลข 115 เชื่อมตอไปยังจังหวัดพิจิตร, และทางหลวง
แผนดินหมายเลข 101 เชื่อมตอไปยังจังหวัดสุโขทัย
งานประเพณี
ประเพณีงานสารทไทย กลวยไขเมือง
กําแพงเพชร
ประเพณีนบพระ-เลนเพลง
ประเพณีงานสารทไทย กลวยไขเมือง
กําแพงเพชร
งานเทศกาลกินกวยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกําแพงเพชร
งานแขงขันเรือยาวประเพณีลําน้ําปง จังหวัด
กําแพงเพชร ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สถานที่สําคัญ
ชองเย็น อุทยานแหงชาติแมวงก
อุทยานแหงชาติคลองลาน
อุทยานแหงชาติคลองวังเจา
อุทยานแหงชาติแมวงก
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร
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ขอมูลทั่วไปของตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
วิสัยทัศน

“สืบสานวัฒนธรรม นําการเกษตร ระบบนิเวศนสมบูรณ เพิ่มพูนรายได”

สภาพทั่วไป
ตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเลตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมน้ําปงหาง
จากที่ ว าการ อํา เภอเมื องกํ าเพงเพชรประมาณ 20 กิโ ลมตรและศูน ย
ราชการจังหวัดกําเพงเพชร ประมาณ 30 กม. ที่ทําการเทศบาลตําบล
นิคมทุ งโพธิ์ ทะเลตั้งอยู ห มู ที่ 15 ตํ าบลนิคมทุ งโพธิ์ ทะเล อําเภอเมื อง
จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 43,065 ไร ประมาณ 69 ตาราง
กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตรเปนพื้นที่การเกษตรสวนใหญ
เปนพื้นที่ราบลุมทั้งหมด 40,125 ไร ที่อยูอาศัย 2,455 ไร ที่สาธารณะ
485 ไรสวนใหญ เปนพื้นที่ราบลุม ทั้งหมดลักษณะดินเปนดินรวนเหมาะ
สําหรับทํานาทําไรเเละเลี้ยงสัตว ภูมิอากาศคอนขางรอนอุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง
ป 35 องศาเซถเชียสปริมาณน้ําฝน 1,292 มิลลิเมตร / ป
เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลนิมพุงโพธิ์ทะเล ไดรับการยกรานะเปนเทศบาลตําบลนิดมทุงโพธทะเล เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ.2551 แบงเขตการปรดรองออกเปน 2 เขต ไดแก
เขตที่1 : หมู 1, 2, 4, 6, 10, 12, 13
เขตที่2: หมู 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16

อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
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ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตําบลเขาคีริส อําเภอพรานกระตาย
ตําบลคณฑี อําเภอเมือง
ตําบลมหาชัย ตําบลหนองทอง อําเภอไทรงาม
ตําบลสระแกว ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง

จํานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,386 คน ประกอบดวย
ชาย 4,574 คน คิดเปนรอยละ 48.73
หญิง 4812 คน คิดเปนรอยละ 51.27
มีความหนาแนนเฉลี่ย 136 คนตารางกิโลเมตร
สภาพสังคม
ลักษณะการจัดโครงสรางหมูบา นและสภาพเขตหมูบาน จะตั้งเปนกลุมมี
ระเบียบคออนขางถูกลักษณะเพราะนิคมสรงตนเองเปนผูวางระเบียบในการสราง
ถนน การใชภาษาถิ่นสวนใหญจะใชภาษาอิสานเพราะประชากรพื้นเพดั่งเดิมเปน
คนภาคอิ ส าน และได ย า ยถิ่ น ฐานมาประมาณ 90% ของตํ าบล เช น จัง หวั ด
อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแกน รอยเอ็ด ฯลฯ สวนอีก 10% มาจากภาคกลาง
เชน นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ฯลฯ จึงมีประเพณีบุญบั้งไฟ สืบทอดกันมา
ศาสนา
ประชากรสานใหญในเขตเทศบาลตําบลนิคมหงโพธิ์ทะเถ นับถือศาสนาพุทธ
โดยมี วัด 10 แหง ดังนี้
วัดทุงโพธิ์ทะเล
หมูที่ 1 บานทุงโพธิ์ทะเล
วลมหาโพธิ์มงถล
หมูที่ 2 บานโพธิ์ทะเลกลาง
วัดสระเตย
หมูที่ 3 บานสระเตย
วัดโพธิ์ทะเถเนรมิต
หมูที่ 4 บานโพธิ์ทะเล
วัดบอทอง
หมูที่ 5 บานบอทอง
วัดเเปดออม
หมูที่ 7 บานแปดออม
วัดใหมศรีอุบล
หมูที่ 8 บานใหมศรีอุบล
วัดวังออ
หมูที่ 9 บานวังออ
วัดวังเพชร
หมูที่ 11 บานวังเพชร
วัดสําราญนิเวศน
หมูที่ 14 บานหนองบัวทอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่พักสายตรวจ 1 แหง
ทุกหมูบานไดมีการอยูเวรยาม ตลอดจนจัดชุด ตรวจโดยกํานัน
ผูใหญบานสมาชิก อบต.
อปพร.รวมออกตรวจและเฝาระวังทุกคืน
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สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐขนาด 10 เตียง 1 แหง หมูที่ 15
คลินิคเอกชน
หมูท ิ่ 3,6,11
รานขายยาเผนปจจุบัน
หมูท ิ่ 6,12
การศึกษา ในขุมชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก5แหง
โรงเรีบนประถมศึกษา6
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง
โรงเรียนอาชิวศึกษา 1 แหง
ที่อานหนังสือพิมพปรจําหมูบาน 16 แหง
ศูนยการเรีบนชุมชนประจําตําบล 1 แหง

หมูทิ่ 7, 8,11,15,16
เหงหมูที่ 1,10,7,8,16,13
หมูที่7
หมูที่7
หมูทิ่1-16
หมูที่ 15
การคมนาคม
ถนนสวนใหญจะเปนถนนลาดยาง หางจากที่วาการอําเภอเมืองกํา
เพงเพชรประมาณ 20 กิโลมตร เเละศูนยราชการจังหวัด
กําแพงเพชรประมาณ30 กิโลเมตร

แหลงน้ําธรรมชาติ
คลองวังกัน เปนคลองธรรมชาติ ผานหมูทิ่ 6,13,5,7,12,8,11, 9
ใชประโยชน 165รัวเรือนพื้นที่ 1,400 ไร
คลองหวยใหญเปนคลองธรรมชาติ ผานหมูที่ 13, 10,5, 14
ใชประโยชน 160ครัวเรือนพื้นที่ 2,300 ไร
กลองโพธิ์ทะเลเปนคลองธรรมชาติไหลผานหมูที่ 1,2
ใชประโยชน 40 ครัวเรือน พื้นที่ 400 ไร
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สถานที่ราชการและบริการประขาชน
ที่ทําการนิคมสรางตนเองทุงโพธิ์ทะเล 1 เเหง
ที่ทําการสายตรวจนิดมทุงโพธิ์ทะเล 1 เเหง
ที่ทําการหมวดการทาง (2) บอทอง 1 เเหง
ที่ทําการไปรษณีย สาขาบอทอง 1 เเหง
ไฟฟา และ ประปา

หมูท ี่ 12
หมูที่ 15
หมูที่ 7
หมูที่ 5

ไฟฟาในตําบล มีจํานวนผูใชไฟฟาครบทุกครัวเรือนประปาในตําบล
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิท์ ะเลมีน้ําประปาใชทุกหมูบา น
ซึ่งกระจายตามหมูบาน ทั้งหมด 16หมูบาน

การโทรคมนาคม และ การพาณิชย
การโทรคมนาคม เชน โทรศัพทสาธารณะ หอกระจายขาว ศูนย
อินเตอรเนีตในตําบล
การพานิชยกรรม-การบริการในชุมชน รานคา 114 แหง และสถานี
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 14 เเหง
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของตําบล
นิคมทุงโพธิ์ทะเล
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง

จํานวนผูประสบปญหาทางสังคม ตําบลราชสถิตย

จากแผนภูมิ แสดงจํานวนผูประสบปญหาทางสังคม พบวา ระดับครัวเรือนที่ประสบปญหาเปนผูสูงอายุ
จํานวน 8 คน และวัยแรงงานที่ประสบปญหาจํานวน 7 ราย

สภาพที่อยูอาศัย ตําบลนิคมสรางตนเองทุงโพธิ์ทะเล
จากแผนภูมิ แสดงผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย พบวา สวนมากเปนผูมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเองและมั่นคงถาวร รองลงมา อาศัยอยูในที่ดินบุคคลอื่น และอยูอาศัยกับผูอื่น ตามลําดับ
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จํานวนอาชีพของครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงอาชีพของผูประสบปญหาทางสังคมระดับครัวเรือน พบวา สวนมากไมได
ทํางาน รองลงมา อาชีพรับจางทั่วไป ธุรกิจสวนตัว เจาหนาที่ของรัฐ แลธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ/คาขาย
ในสัดสวนที่เทากัน

จํานวนรายไดครัวเรือน
จากแผนภู มิ แสดงรายได ค รั ว เรื อ น พบว า ส ว นมากมี ร ายได ต่ํ า กว า 4,001-6,000 บาท
รองลงมา 0-2,000 บาท และ 2,001-4,000 บาท และ 6,001-8,000 บาท ตามลําดับ

97

ประเด็นสภาพปญหา
จากแผนภู มิ แสดงประเด็ น สภาพป ญ หาระดั บ ครั ว เรื อ น พบว า ส ว นมากมี ฐ านะยากจน
รองลงมา มีรายไดไมเพียงพอแกการครองชีพ ไมมีอาชีพ วางงาน มีหนี้สิน ตามลําดับ
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ปจจัยแหงความสําเร็จการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพื้นทีอ่ ยางยั่งยืน
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จากการวิเคราะห SWOT ANALYSIS ไดพบและรับทราบบริบทของตําบลราชสถิตย และได
รวมกันพิจารณา กําหนดกลยุทธ และแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาตางๆที่พบ ดวยวิธี วิเคราะห
SWOT ANALYSIS และกําหนดกลยุทธดวย TOWS matrix ดังนี้

W

(O1) รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น
มากขึ้น ทองถิ่นมีอํานาจในกรตัดสินใจเพื่อพัฒนา
ตนเองไดมากขึ้น

(T1) งบประมาณจากภาครั ฐ ลงมาน อ ย และไม
ตอเนื่อง

(O2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น

(T3) ราคาสินคาทางตลาดที่ไมแนนอน

O

T

(T2) ปญหายาเสพติดมีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunities)

S

(W 1) ประชาชนสวนใหญ ขาดความรูเพื่อวางแผน
การตลาด การเพิ่มมูลคาของสินคา
(W 2) ประชาชนขาดความพรอมเพียง ความคิดเห็น
ที่ไมตรงกัน ทัศนคติที่ไมตรงกัน
(W 3) ขอมูลที่เจาหนาที่ลงสํารวจจากชุมชน
บางครั้งเปนที่ตัวของเจาบานเองทีใ่ หขอมูลเท็จ
(W 4) ปญหายาเสพติด เชน ยาบา กระทอม กัญชา
ซึ่งมีมานาน แตไมรุนแรงขนาดสงผลใหเกิดปญหา
ลักขโมย อาชญากรรม
(W 5) การตั้งราคาสินคาที่ไมตรงกันของชุมชนกับ
ตลาด
(W 6) การเผาไร เกิดหมอกควัน เศษเผาไหม

)

(S 1) ศักยภาพของผูนําที่เขมแข็ง เสียสละ
(S 2) ชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง
(S 3) อสม ดูแลหมูบานทุกหมูบา น มีการติดตาม
ตรวจเยีย่ มผูสูงอายุ
(S 4) สถาบันการศึกษาสนับสนุนวิชาการความรู
(S 5) ผูสูงอายุมีความสามัคคี รวมคิด รวมทํา
(S 6) เจาหนาที่ตํารวจทํางานจริงจังเรื่องยาเสพติด
(S 7) เทศบาลมีการจัดใหความรู ในเรื่องที่ชุมชน
สนใจ
(S 8) การใชเทคโนโลยีสามารถทําใหคนในชุมชน
สามารถแกปญหาบางอยางได เชน การใช
แอพพลิเคชั่น แอพการวัดแคลอรี่

จุดอ่อน (Weakness

จุดแข็ง (Strengths)

SWOT Analysis
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TOWS Matrix

อุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunities)

จุดแข็ง (Strengths)
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กลยุทธ : เชิงรุก

- ใชความเข็มแข็งของกลุมผูสูงอายุเปน
กลไกในการขับเคลื่อนการหาวิธีการตั้ง
ราคาสินคาใหตรงกัน
(S1,S2,S5,S8,O2)
- ใชเทคโนโลยีในชุมชนเขามาชวยเปน
สื่อกลางในกระบวนการตอรองสินคา
(S8,O1,O2)

)

จุดอ่อน (Weakness

กลยุทธ : เชิงแกไข

WO
- เทศบาลจัดอบรม ขอความรวมมือ
และใชเทคโนโลยีใหความรูเกีย่ วกับ
ปญหาหมอกควัน การเผาไร
(W6,O1,O2)

ST TW

กลยุทธ : เชิงปองกัน
- ใหความจัดอบรมเรื่องการวางแผน
การตลาดเพื่อสรางกระบวนการในการ
ตอรองสินคาตอไป
(S2,S4,S7,T1,T3)

กลยุทธ : เชิงรับ
- สรางความสามัคคี รวมกลุม
โดยใชการจัดกิจกรรมใหความรู
ดานปญหาหมอกควันเปน
สื่อกลาง
(T1,W6)
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค

รูปวิมาน
ตราประจําจังหวัดนครสวรรค

ตราประจําจังหวัดนครสวรรค คือ รูปวิมาน ซึ่งตามคติทางศาสนาที่เชื่อถือกันมาวาบนสวรรคนั้นเปนที่
อยูของเหลาเทพทั้งหลายและผูมีบุญมากเทานั้นจึงจะไดไปบังเกิดในสวรรค มีวิมานเปนที่สถิตอยางสุขสบาย เมื่อ
จังหวัดนี้ชื่อวา นครสวรรค แปลวาเมืองของชาวสวรรค จึงไดนําเอาวิมานมาเปนสัญลักษณของเมืองนี้ จังหวัด
นครสวรรค ใชอักษรยอวา นว

เมืองสี่แคว แหมังกร พักผอนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ําโพ
คําขวัญจังหวัดนครสวรรค
ประวัติความเปนมา
นครสวรรค เปนเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานวาตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี โดยมีปรากฏชื่อในศิลา
จารึ ก เรี ย กว า เมื อ งพระบาง เป น เมื อ งหน า ด า นสํ า คั ญ ในการทํ า ศึ ก สงครามมาทุ ก สมั ย ตั้ ง แต ส มั ย
กรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร ตัวเมืองดังเดิมตั้งอยูบริเวณเชิงเขาขาด (เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง
(วัดนครสวรรค) ยังมีเชิงเทินดินเปนแนวปรากฏอยู เมืองพระบาง ตอมาไดเปลี่ยนเปน เมืองชอนตะวัน เพราะ
ตัวเมืองตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา และหันหนาเมืองไปทางแมน้ําซึ่งอยูทางทิศตะวันออกทําให
แสงอาทิตยสองเขาหนาเมืองตลอดเวลา แตภายหลังไดเปลี่ยนเปน เมืองนครสวรรค เปนศุภนิมิตอันดี
นครสวรรค มีชื่อเรียกเปนที่รูจักแพรหลายมาแตเดิมวา ปากน้ําโพ โดยปรากฏเรียกกันมาตั้งแตใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามประวัติศาสตรในคราวที่พระเจาหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ครั้งสมัย
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สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาไดยกไปรับทัพขาศึกที่ ปากน้ําโพ แตตานทัพขาศึกไม
ไหว จึงลาถอยกลับไป
ที่ มาของคํ าว า ปากน้ํ าโพ สั นนิ ษฐานได 2 ประการ คื อ อาจมาจากคํ าว า ปากน้ํ าโผล เ พราะ
เปน ที่ปากน้ําปง ยม และนาน มาโผลรวมกันเปน ตนแมน้ําเจาพระยา หรืออีกประการหนึ่ง คือ มีตนโพธิ์
ขนาดใหญอยูตรงปากน้ําในบริเวณวัดโพธิ์ ซึ่งเปนที่ตั้งศาลเจาพอกวนอูในปจจุบัน จึงเรียกกันวา ปากน้ําโพธิ์
ก็อาจเปนได
ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงนําพระพุทธรูปชื่อ พระบาง มาคาง
ไวที่เ มืองนี้ ต อมาไทยรบทัพจับศึ กกับ พมาและปราบหัวเมืองฝายเหนือที่แข็ งเมื องยกมาตี กรุงศรีอยุธยาและ
ตอนตน กรุ งเทพฯ กองทัพไทยไดย กเคลื่อนที่ ขึ้น มาเลือกนครสวรรค (ที่เ คยเป นโรงทหารเกาหลังโรงเหลา
ปจจุ บัน ) เปน ที่ตั้งทั พหลวงแลว ดัดแปลงขุ ดคู ประตูหอรบ จากตะวันตกตลาดสะพานดําไปบานสัน คูไปถึง
ทุงสันคูเดี๋ยวนี้ ยังปรากฏแนวคูอยู เมื่อขาศึกยกลงมาจากทุงหนองเบน หนองสังข สลกบาตร และตะวันออก
เฉียงใตของลาดยาวมาเหนือทุงสันคู เมื่อฤดูแลงเปนที่ดอนขาดน้ํา ถาฝนตกน้ําก็หลากเขามาอยางแรงทวม
ขาศึก ทัพไทยยกทัพตีตลบหลัง พมาวิ่งหนีผานชองเขานี้จึงไดชื่อวา เขาชองขาด มาจนบัดนี้
เมืองนครสวรรคเปนหัวเมืองชั้นตรีซึ่งปรากฏอยูตามกฎหมายเกาในสมัยแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ ราว
พ.ศ. 2100 วาดวยเรื่องดวงตราประทับหนังสือที่ใหเสนาบดีเจากระทรวงใชในราชการ สภาพทั่วไปของจังหวัด
นครสวรรค ดังนี้
สภาพทั่วไป
จังหวัดนครสวรรค เปนพื้นที่จุดรวมหรือปากแมน้ําสําคัญ 4 สายมาบรรจบกัน คือ แมน้ําปง วัง ยม นาน
รวมกันเปนแมน้ําเจาพระยา ซึ่งในอดีตเคยมีตนโพธิ์ใหญขึ้นอยูบริเวณปากน้ํา ชาวบานจึงนิยมเรียกกันวา ปากน้ํา
โพธิ์ หรือ เมืองสี่แคว
1. สภาพทางภูมิศาสตร
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครสวรรค เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในภาคเหนือตอนลางของประเทศ ตั้งอยูประมาณละติจูด
ที่ 15.5 - 16.7 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 99.7 - 100.4 องศาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด
นครสวรรค ตามเสนทางหลวงสายพหลโยธิน (สายที่ 1) 237 กิโ ลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ
250 กิโลเมตร พื้นที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 30 เมตร พื้นที่ของจังหวัด 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ
5,998,548 ไร มากเปนอันดับ 9 ของภาคเหนือ และมีอาณาเขต ดังนี้
∇ ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอปางศิลาทอง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอบึง
นาราง อําเภอโพทะเล อําเภอบางมูลนาก อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
∇ ทิศใต ติดตอกับ อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี อําเภอสรรพยา อําเภอ
มโนรมย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
∇ ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอชนแดน อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอโคก
เจริญ อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
∇ ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอทัพทัน อําเภอสวางอารมณ อําเภอลานสัก อําเภอบาน
ไร จังหวัดอุทัยธานี อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
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แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดนครสวรรค

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิศาสตรโดยทั่วไป สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตร เปนที่ราบประมาณ
3 ใน 4 ของพื้นที่จังหวัด มีแมน้ําสายสําคัญคือ แมน้ําปง แมน้ํายม และ แมน้ํานาน ไหลมารวมกันเปนแมน้ํา
เจาพระยา ผานชวงกลางของจังหวัด และมีเพียง 6 อําเภอที่ตั้งอยูบนแมน้ําสายหลัก สภาพภูมิประเทศทางดาน
ทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาสลับซับซอนและเปนปาทึบในเขตอําเภอลาดยาว อําเภอแมวงก อําเภอแมเปน
และอําเภอชุมตาบง พื้นที่ปาของจังหวัดเปนสภาพปาที่เชื่อมโยงติดตอกับปาหวยขาแขงของจังหวัดอุทัยธานีใน
สวนทางใตของอําเภอแมวงก สวนตอนบนของอําเภอแมวงกและอําเภอลาดยาวเปนสวนติดตอกับปาทึบของ
จังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงปาทุงใหญนเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี สวนดานตะวันออกของจังหวัด อําเภอหนอง
บัวและอําเภอไพศาลี เปนพื้นที่ราบลาดเทติดตอกับเทือกเขาเพชรบูรณ
สภาพพื้นที่สวนใหญของจังหวัด เปนที่ราบคอนขางเรียบแคบบริเวณที่ราบลุมแมน้ําโดยเฉพาะ
ตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยูในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก
อําเภอโกรกพระ อําเภอเกาเลี้ยว และอําเภอพยุหะคีรี สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก (เขตอําเภอลาดยาว อําเภอ
แมวงก อําเภอแมเปนและอําเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอําเภอหนองบัว อําเภอไพศาลี อําเภอ
ตากฟ า และอํ า เภอตาคลี ) มี ลั ก ษณะเป น แบบลอนลู ก คลื่ น ยกตั ว ขึ้ น จากตอนกลางของจั ง หวั ด สู ง จาก
ระดับน้ําทะเล ปานกลาง 20-100 เมตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนครสวรรคมีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น มีชวงฤดูฝนและฤดูแลงที่เห็นชัดเจน ฤดูฝน
ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยูในชวงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกชุก
ในเดือนกันยายน – ตุลาคม สวนฤดูหนาวไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงกลางเดือน
ตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ และจะมีอากาศหนาวเย็นในชวงปลายเดือนธันวาคม – กลางเดือนมกราคม
สภาพภู มิ อากาศของจั ง หวั ดนครสวรรค มีความสัมพัน ธกับ ปริ มาณน้ํา ฝนในแตล ะป หากปใ ด
ปริมาณน้ําฝนมากกวา 1,200 มิลลิเมตรตอป จะเกิดปญหาน้ําทวม ถาปริมาณฝนต่ํากวา 1,000 มิลลิเมตรตอป
จะประสบป ญ หาฝนแล ง ทั้ งนี้ สื บ เนื่ องจากสภาพพื้น ที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคลายทองกระทะ หรือผีเสื้อ
กางปกบิน
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2. การปกครอง
2.1 การปกครอง
จังหวัดนครสวรรค จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองสวนภูมิภาค โดยแบงออกเปน 15
อําเภอ 128 ตําบล 1,432 หมูบาน และจัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 21 แหง ) และองคการบริหารสวนตําบล 121 แหง
2.1.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
2.1.2 เทศบาล 21 แหง แบงเปน เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง และเทศบาลตําบล
18 แหง
2.1.3 องคการบริหารสวนตําบล 121 แหง
2.2 ประชากร
จากข อมูล จํ านวนประชากรและบาน ประจําป 2561 ของสํานักบริห ารการทะเบีย น กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครสวรรคมีจํานวนประชากร รวม
ทั้งสิ้น 1,063,964 คน แบงเปนประชากรชาย 520,079 คน ประชากรหญิง 543,885 คน อําเภอที่มีจํานวน
ประชากรมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ อําเภอเมืองนครสวรรค 244,906 คน อําเภอตาคลี 108,138 คน และ
อําเภอลาดยาว 87,390 คน ตามลําดับ
จํานวนครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค รวมทั้งสิ้น 410,465 ครัวเรือน อําเภอที่มีครัวเรือนมากที่สุด
3 ลําดับ คือ อําเภอเมืองนครสวรรค 110,642 ครัวเรือน อําเภอตาคลี 39,692 ครัวเรือน และอําเภอลาดยาว
31,862 ครัวเรือน ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรของจังหวัดนครสวรรค

107

110,642

ชาย
118,382

ประชากร
หญิง
126,524

รวม
244,906

โกรกพระ

11,885

17,313

18,237

35,550

ชุมแสง

23,301

31,307

33,248

64,555

หนองบัว

27,596

33,914

34,975

68,889

บรรพตพิสัย

29,584

42,350

44,036

86,386

เกาเลี้ยว

12,424

16,877

17,738

34,615

ตาคลี

39692

53,219

54,919

108,138

ทาตะโก

25,783

32,572

34,331

66,903

ไพศาลี

25,179

35,250

36,331

71,581

อําเภอ

จํานวนครัวเรือน

เมืองนครสวรรค

พยุหะคีรี

26,156

29,896

31,740

61,636

ลาดยาว

31,862

42,737

44,653

87,390

ตากฟา
แมวงก
แมเปน
ชุมตาบง

14,976
18,368
6,751
6,266

19,889
26,455
10,489
9,429

20,585
26,560
10,407
9,601

40,474
53,015
20,896
19,030

จังหวัดนครสวรรค

410,465

520,079

543,885

1,063,964

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของจังหวัด
นครสวรรค
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แผนภูมิ แสดงกลุมเปาหมายที่ประสบปญหาในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ กลุมเปาหมายที่ประสบปญหาในจังหวัดนครสวรรค พบวา สวนมากเปนผูที่มีที่อยูอาศัยที่ชุมแสง
รองลงมาเปนผูที่มีที่อยูอาศัยที่หนองบัว และเกาเลี้ยว ตามลําดับ
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แผนภูมิ แสดงสภาพที่อยูอาศัยของกลุมเปาหมายที่ประสบปญหาในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ แสดงสภาพที่อยูอาศัยของกลุมเปาหมายที่ประสบปญหาในจังหวัดนครสวรรค พบวา สวนมากเปนผู
ที่มีที่อยูอาศัยของตัวเองแตไมมั่นคง รองลงมาเปนผูที่มีที่อยูอาศัยที่ในที่ดินของคนอื่น และอาศัยอยูกับคนอื่น
ตามลําดับ

แผนภูมิ แสดงประเด็นปญหาของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นปญหาของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค พบวา สวนมากมีรายไดไมเพียงพอแก
การยังชีพ รองลงมายากจน และหนี้สินและไมมีการออมตามลําดับ
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แผนภูมิ แสดงประเด็นปญหาของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นปญหาของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค พบวา สวนมากวางงาน รองลงมาตอง
รับภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัย/กําลัง และอยูในครอบครัวยากจน/บิดามารดาหยาราง ทิ้งรางถูกคุมขัง/
แยกกันอยูและไดรับความลําบากตามลําดับ

แผนภูมิ แสดงประเด็นปญหาของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นปญหาของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค พบวา สวนมากเปนมายที่ตองเลี้ยงดู
บุตรตามลําพัง รองลงมาเปนผูปวยจิตเวช และขาดทักษะในการประกอบอาชีพตามลําดับ
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แผนภูมิ แสดงประเด็นปญหาของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ แสดงประเด็นปญหาของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค พบวา เปนปญหาเรรอนและถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางรางกาย จิตใจเทากัน และไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎรตามลําดับ

แผนภูมิ แสดงความตองการของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ แสดงความตองการของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค พบวา สวนมากเปนเงินสงเคราะห
รองลงมาเปนเงินทุนประกอบอาชีพ และทุนการศึกษาตามลําดับ
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แผนภูมิ แสดงอาชีพของครัวเรือนของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ แสดงอาชีพของครัวเรือนของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค พบวา สวนมากประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป รองลงมาไมไดทํางาน และเกษตรกรรมตามลําดับ

แผนภูมิ แสดงรายไดตอครัวเรือนของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค
จากแผนภูมิ แสดงอาชีพของครัวเรือนของกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรค พบวา สวนมากมีรายไดตั้งแต
0 – 2000 บาท รองลงมามีรายไดตั้งแต 2001 – 4000 บาท และมีรายไดตั้งแต 4001 – 6000 บาท ตามลําดับ
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ขอมูลทั่วไปของตําบลแมเปน
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ประวัติความเปนมา
ตําบลแมเปน เดิมเปนสวนหนึ่งของกิ่งอําเภอแมวงก
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค โดยเรียกชื่อตามลําน้ําแมเปน
ที่ปจจุบันแหงขอดตื้นเขินหมดแลว ประชากรสวนใหญอพยพยาย
ถิ่ น มาจากภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มาสร า งบ า นเรื อ นและ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมในที่ ดิ น ที่ เ ป น ป า เสื่ อ มโทรม การ
คมนาคมสมั ย นั้ น ไปมาลํ า บากมาก ทางจั ง หวั ด จึ ง จั ด ให มี
ศูนยบริการประชาชนขึ้น โดยใหปลัดอําเภอและเจาหนาที่ดาน
ทะเบียนมาปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกในพื้นที่ ตอมามี
ราษฎรมากขึ้น จึงไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดในพื้นที่ ขอยกฐานะเปนกิ่งอําเภอแมเปน
โดยแยกออกจากอําเภอแมวงก ซึ่งไดประกาศจัดตั้งในพื้นที่เขตตําบลแมเปน ขึ้นเปนกิ่งอําเภอแมเปน เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2539 และเปดใหใชบริการในป 2540 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ เปนปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอแมเปน เปนคนแรก ตอมา กิ่งอําเภอแมเปน ไดยกฐานะเปนอําเภอตามโครงการอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปน อําเภอแมเปน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 8 กันยายน
2550 โดยมีนายวสันต เวชศิลป เปนนายอําเภอคนแรก ปจจุบัน ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค
ประกอบดวย 24 หมูบาน โดยอยูภายใตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมเปนทั้งหมด
องคการบริหารสวนตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมเปน ตั้งอยูเลขที่ 10 หมูที่ 14
บานใหมทรายทอง ตําบลแม เปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค ตําบลแมเปน
อยูในพื้นที่ของอําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค แบงเขต การปกครองเปนเพียง 1
ตําบล อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัด นครสวรรค ระยะทางหางจากศาลา
กลางจังหวัดนครสวรรค ประมาณ 82 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 162,625 ไร
หรือประมาณ 260.20 ตร.กม.

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค สภาพพื้นที่ สวน
ใหญเปนที่ดอน บางสวนอยูในเขต ปาสงวน สภาพเสื่อมโทรมและภูเขา มีพื้นราบบางสวนในหมูที่ 1, 2, 3, 4, 5
และ 6 แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก คลองโพธิ์ซึ่งมีตนกําเนิดมาจาก เทือกเขา แมกะสีไหลไปทางทิศตะวันออก ผาน
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หมูที่ 8, 9, 10, 13, 18, 19 และ 20 เขาเขตตําบลปางสวรรค คลองยาง คลองหวยเหล็ก และ คลองคาย มี
แหลงน้ําธรรมชาติอยู 1 แหลง ในเขตหมูที่ 22 บานลานสอง ซึ่งเปนแหลงน้ําใชในการเกษตรและเหมาะสําหรับ
จัดเปนที่พักผอน หยอนใจของประชาชน
เนื้อที่
องคการบริหารสวนตําบลแมเปน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 162,625 ไร หรือประมาณ 260.20 ตร.กม.
แบงเปน 24 หมูบาน โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ต.แมเลย อ.แมวงก จ.นครสวรรค
ทิศใต
ติดตอกับ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต.ชุมตาบง และ ต.ปางสวรรค อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ต.ระบํา อ.ลานสัก อ.อุทัยธานี
แผนที่ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค เปนแบบมรสุมเมืองรอน มี
3 ฤดู คือ
ฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
ตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนตุลาคม – เดือนมกราคม
โดยในฤดูรอน อากาศจะรอนจัด และในฤดูหนาว อากาศจะหนาวเย็น

117

2. ประชากร
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
หมูที่

ชื่อหมูบาน

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

แมเปน
คลองเจริญ
โนนสมบูรณ
หนองพวา
ลานหมาไน
สระสวัสดิ์
ตลุกตาสาม
เขาแหลม
พนาสวรรค
แมกะสี
ทามะกรูด
มาลาศรี
ปางสัก
คลองคาย
ใหมทรายทอง
เขามะตูม
โคกพุทรา
ประดูงาม
ทรัพยโพธิ์ทอง
ใหมไทรทอง
สวนปา
คลองหวยหวาย
ลานสอง
ใหมชัยมงคล
รัศมีสรางสรรค
รวม

จํานวนประชากร(คน)
ชาย
หญิง
รวม
31
25
56
502
498
1,000
386
380
766
375
391
766
534
549
1,083
642
616
1,258
548
535
1,083
389
387
776
393
413
806
517
456
973
301
313
614
262
276
538
491
489
980
380
362
742
457
465
922
271
268
539
533
517
1,050
501
492
993
331
340
671
418
413
831
379
348
727
226
215
441
479
531
1,010
462
451
913
672
625
1,297
10,480
10,355
20,835

จํานวน
ครัวเรือน
4
290
223
241
343
374
309
325
304
393
171
197
328
182
462
202
257
261
207
261
207
152
279
223
362
6,557
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2.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
จํานวนประชากร
วัยเด็กและเยาวชน
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ
รวม

ชาย
2,466 คน
6,619 คน
1,356 คน
10,441 คน

หญิง
2,313 คน
6,482 คน
1,579 คน
10,374 คน

รวม
4,779 คน
13,101 คน
2,935 คน
20,815 คน

หมายเหตุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18 – 59 ป
อายุ 60 ปขึ้นไป

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ประชาชนในพื้นที่อําเภอแมเปน มีการศึกษาอยูในระดับปานกลาง มีสถานศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน การะจายอยูทั่วทั้งตําบล ประกอบดวย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ป.1 – ม.3) จํานวน 4 แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ป.1 – ม.6) จํานวน 1 แหง
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 10 แหง
3.2 สาธารณสุข
ประชาชนในพื้นที่อําเภอแมเปน ไดรับบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง โดยมีหนวยบริการสาธารณสุข
ประกอบดวย
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน จํานวน 3 แหง
- รานขายยาแผนปจจุบนั จํานวน 2 แหง
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ปจจัยแหงความสําเร็จการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพื้นทีอ่ ยางยั่งยืน
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จากการวิเคราะห SWOT ANALYSIS ไดพบและรับทราบบริบทของตําบลแมเปนและไดรวมกัน
พิจ ารณา กํ าหนดกลยุ ทธ และแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒ นาและแกไขปญ หาตางๆที่พบ ดวยวิธี วิเคราะห
SWOT ANALYSIS และกําหนดกลยุทธดวย TOWS matrix ดังนี้
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TOWS Matrix

อุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunities)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weakness)

กลยุทธ : เชิงรุก
- เนนการทํางานรวมกันจาก
หลายภาคสวนอยางมีบูรณา
การในการพัฒนาดานตางๆ
(S1,S2,O5)
- ใชกิจกรรมตางๆที่ไดรับการ
สนับสนุนสรางความสัมพันธ
เปนกุญแจในการขับเคลื่อน
(S4,S5,S6,O4)

กลยุทธ : เชิงแกไข
- สรางความตระหนักและมาตรการ
ปองการปญหายาเสพติดโดยมีทุก
สวนในชุมชนเขารวมอยางจริงจัง
(O1,O2,O4,O5,W6)
- ชวยเหลือประเด็นผูสูงอายุโดยใช
ความรักความผูกพันผานกิจกรรม
ตางๆโดยมีหนวยงานราชการ
สนับสนุนอาชีพเสริมควบคูไปดวย
(O2,O4,O5,W1,W2)

กลยุทธ : เชิงปองกัน
- ใชกิจกรรมตางๆในชุมชนสงเสริม
รณรงคใหความรูดานการออมและ
ความรูดานการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น
เสริม(S3,S4,S5,T2,T3)
- สรางความรวมมือชวยกันหา
มาตรการรองรับชวงเวลาที่เกิดวาต
ภัยโดยมีหนวยงานราชการเปนผู
ประสาน(S1,S2,T1)

กลยุทธ : เชิงรับ
- สงเสริมใหผูสงอายุมีความรูดานการ
ออมเพื่อสามารถถายทอดความรูให
คนในครอบครัวได (W1,T3)
- ดึงเยาวชนเขามามีสวนรวมในการ
ชวยเหลือผูประสบปญหาวาตภัย
เพื่อสรางคุณคาและความรัก
(W6,T1)

SO

ST

WO
TW

จากการวิเคราะห SWOT ของบริบทตําบลแมเปน และนําเอาประเด็นที่ไดมาวิเคราะหแนวทางแกไขโดยวิธี
TOWS MATRIX จะทําใหทราบไดวาประเด็นปญหาตางๆที่พบสามารถแกไขปญหาของตําบลไดอยางเปนระบบ
และผลของการวิเคราะหนี้ จะนําไปกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ
ตอไป
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร
ประวัติความเปนมา
จั งหวัด พิจิต ร เปน จัง หวั ดหนึ่ งที่ ตั้งอยูท างภาคกลางตอนบนระหวา ง
จังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 4,531 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรในป พ.ศ. 2560 จํานวน 541,868 คน จังหวัดพิจิตรมีแมน้ํานานและ
แมน้ํายมไหลผาน และมีตัวเมืองอยูริมฝงแมน้ํานาน
พิจิตร เดิมสะกดวา พิจิตร[3] มีความหมายวา "(เมือง) งาม" พิจิตรเปน
เมื องเก าแก ใ นสมั ย สุ โ ขทั ย ปรากฏข อความในศิ ล าจารึ กหลั ก ที่ 1 ของพ อ ขุ น
รามคําแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกวา "เมืองสระหลวง" ซึ่งมีสถานะเปนหัว
เมืองเอกของกรุงสุโขทัย ตอมาในสมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดเปลี่ยนชื่อเปน "เมืองโอฆ
บุรี" ซึ่งแปลวา "เมืองในทองน้ํา" ตามตํานานกลาววา พระยาโคตรบองเปนผูสรางเมืองพิจิตร แตจะสรางในสมัย
ใดไม ปรากฏ นอกจากนี้ เมืองพิจิ ตรยั งเปน ที่ประสูติ ของพระมหากษั ตริย แหงกรุงศรีอยุธยาพระองคห นึ่งคือ
สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (พระเจาเสือ)
ในสมัยอยุธยา พิจิตรเปนหัวเมืองชั้นตรี มีตําแหนงเจาเมืองปรากฏตามพระไอยการตําแหนงนาพลเรือน
นาทหารหัวเมืองวา ออกญาเทพาธิบดีศรีรณรงคฤๅไชยอภัยพิรียภาหะ ศักดินา 5,000 ไร ซึ่งถือวาเปนขุนนาง
บรรดาศักดิ์ระดับสูง ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหัวเมืองชั้นตรีเพียง 7 เมืองเทานั้น คือ เมืองพิชัย เมืองพิจิตร เมือง
นครสวรรค เมืองพัทลุง เมืองชุมพร เมืองจัน ทบูร และเมืองไชยา จึงนับว าในสมัย โบราณ พิจิต รเป นเมืองที่
คอนขางจะมีความสําคัญสูง จนตําแหนงเจาเมืองมีการตราไวในพระไอยการฯ ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได
ทรงตราไว
ในสมัยรัตนโกสินทร เมืองพิจิตรเปนเพียงเมืองขนาดเล็ก แตก็ยังมีเจาเมืองปกครองดังเชนเมืองอื่น ๆ
เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหยายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บานคลองเรียง ซึ่งเปนคลองขุดใหมลัดแมน้ํานานที่ตื้นเขิน
คลองเรียงจึงกลายเปนแมน้ํานานไป สวนบริเวณเมืองพิจิตรเกายังปรากฏโบราณสถานอยูหลายแหง ซึ่งมีอายุ
ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา
ภูมิศาสตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพิจิตรอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 350 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 2,831,883 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดเพชรบูรณ
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดนครสวรรค
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดกําแพงเพชร
ลักษณะภูมิประเทศ
มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมตอนกลางและคอยสูงขึ้นทางทิศตะวันออกและตะวันตกมีแมน้ํายมและ
แมนํ้านานไหลผานจากเหนือจรดใต มีบึงสีไฟ และบึง หนอง คลอง อีกจํานวนมาก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
อุณหภูมิเฉลี่ย 30.2 องศาเซลเซียส ต่ําสุดโดยประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส สูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 33.2 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 911.3 มิลลิเมตร สูงสุด 1,113.9 มิลลิเมตร การประกอบอาชีพ สวนใหญ
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ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนภาคการผลิตหลัก รองลงมาไดแก อุตสาหกรรม การคาสง การคาปลีก และ
การบริการ ผลผลิตสําคัญไดแก ขาวโพด ถั่วเขียว และการประมง
สัญลักษณประจําจังหวัด
ตราประจําจังหวัด: รูปตนโพธิ์ริมสระหลวง
ธงประจําจังหวัด: ธงพื้นสีเขียวสลับขาว สีเขียวมี 3 แถบ สีขาว 2 แถบ กลางธงมีรูปตราประจําจังหวัดคือรูปตน
โพธิ์ริมสระหลวง
คําขวัญประจําจังหวัด: ถิ่นประสูติพระเจาเสือ แขงเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพอเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนยรวมใจหลวงพอเพชร รสเด็ดสมทาขอย ขาวเจาอรอยลือเลื่อง ตํานานเมืองชาละวัน
ตนไมประจําจังหวัด: บุนนาค (Mesua ferrea)
ดอกไมประจําจังหวัด: ดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera)
การเมืองการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 12 อําเภอ 89 ตําบล 888 หมูบาน
1. อําเภอเมืองพิจิตร
2. อําเภอวังทรายพูน
3. อําเภอโพธิ์ประทับชาง

4. อําเภอตะพานหิน

5. อําเภอบางมูลนาก
7. อําเภอสามงาม
9. อําเภอสากเหล็ก
11. อําเภอดงเจริญ

6. อําเภอโพทะเล
8. อําเภอทับคลอ
10. อําเภอบึงนาราง
12. อําเภอวชิรบารมี

การปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดพิจิตรมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม 102 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง,
เทศบาลเมือง 3 แหง ไดแก เทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองบางมูลนาก และเทศบาลเมืองพิจิตร, เทศบาล
ตําบล 25 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 75 แหง
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ขอมูลทั่วไปของตําบลดงกลาง
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วิสัยทัศน

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
“เปนองคกรหลักของตําบลดงกลาง ในการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขประชาชนใหอยูเย็นเปนสุขพรอมกาวสูสากล”

ประวัติความเปนมา
องคการบริหารสวนตําบล (อบต) มีวิวัฒนาการ และความเปนมาเชนเดียวกับสภาตําบล สาเหตุที่มีการ
จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลขึ้นมาใหมนั้น เนื่องจากรัฐบาลในชวงเวลาดังกลาว มีนโยบายที่จะกระจายอํานาจ
การปกครองไปสูประชาชนมากขึ้น จึงไดพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ"สภาตําบล" ที่มีอยูแตเดิมเสียใหม
และไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ท.ศ.2537 โดยใหมีการยก
ฐานะสภาตําบลที่มีรายไดตามเกณฑ ที่กําหนดขึ้นเปนองคกรปกคองสวนทองถิ่นรูปแบบใหม เยกวา"องคการ
บริหารสวนตําบล" และตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลดงกลางเกิดจากการยกฐานะจากสภาตําบลดงกลางจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล
ดงกลางตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระทรงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 16ธันวาคม 2539 (ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่ไปเลมที่113
ตอนพิเศษ 52งลงวันที่25ธันวาคม พ.ศ.2539) ซึ่งมีผลเปนองคการบริการสวนตําบล ดงกลาง ตั้งแตวันที่ 2
กุมภาพันธ 2540 เปนตันมา
ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง ตั้งอยูเลขที่ 12 หมูที่ 4ตําบลคง
กลาง อําเอมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรตั้งอยูทิศไดอําเคอเมืองพิจิตร
หางจากตัวอําภอเมืองพิจิตรประมาณ 13 กิโลเมตร บนถนน
ทางหลวงชนบทสายพิจิตร-คงกลาง-โพธิ์ประทับชาง เปน
หนึ่งในสิบหาตําบลของอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
จํานวนประชากรทั้งหมด 5,024 คน แยกเปน
 ชาย จํานวน 2495 คน คิดเปนรอยละ 49.66
 หญิง จํานวน 2,529 คน คิดเปนรอยละ 50.34
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,564 ครัวเรือน
ความหนาแนนเฉลี่ย 100.48 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลเมือง
เกา
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลดงปา
คํา
ทิ
ศ ติดตอกับ ตํ า บ ล
ตะวันออก
ฆะมัง
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อํ า เ ภ อ
เมืองพิจิตร
อํ า เ ภ อ
เมืองพิจิตร
อํ า เ ภ อ
เมืองพิจิตร

ทิศตะวันตก

ติดตอกับ ตํ า บลโพธิ์ อําเภอโพธิ์
ประทับชาง ประทับชาง

เขตการปกครอง
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จํานวนประชากร

ชื่อหมูบาน
บานวัดขนุน
บานดงกลาง
บานดงกลาง
บานดงปาคํา
บานดงปาคําใต
บานเนินถอน
บานดงกลาง
บ า น ด ง ป า คํ า
เหนือ
บานดงกลาง
รวม

337
236
302
425
320
206
80
173

ชาย

201
2,280

352
287
294
462
319
165
90
169

หญิง

201
2,339

689
523
596
887
639
371
170
342

รวม

402
4,619

จํานวน
ครัวเรือน
212
166
176
292
205
124
53
106
126
1,460
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อาชีพประชากร
ประชากรสวนใหญในตําบลดงกลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกขาว
เป นอาชีพหลั ก และเปน แหล งรายได หลั กของประชาชนในพื้น ที่ตําบล
นอกจากนี้ก็มีอาชีพการทําสวนสมโอ มะละกอ มะยงชิด มะมวงกลวย)
และการปลูกผักสวนครัวซึ่งมีการเก็บผลผลิต เพื่อการจําหนายสําหรับผัก
สวนครัวเปนประจําทุกวัน
ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศสวนใหญมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมมีลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติพื้นที่
ในตําบลในแนวเหนือใตมีแหลงน้ําเปนจํานวนมาก เหมาะสมตอการทํานาและการ
เกษตรกรรมลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนตําบลดงกลางสวนใหญมีการตั้งถิ่น
ฐานแบบรวมกันเปน กลุมๆ บริเวณริมคลองขาวตอกทั้งฝ งตะวั นออกและฝ ง
ตะวันตก และอีกสวนหนึ่งจะตั้งบานเรือนตามริมถนนสายหลักของตําบล คือ
ถนนทางหลวงชนบทสายพิจิตร-คงกลาง –โพธิ์ประทับชาง

ภูมิอากาศ
อยูภายใตอิทธิพลของมสุมเขตรอนฤดูรอนจะอบอาว ในฤดูฝนมีฝนตกชุกและ
ฤดูหนาวจะไมหนาวมากเกินไปอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย3306 องศาเชลเชียส
อุณหภูมิต่ําสุด โดยเฉลี่ย 18 องศาเชลเซียส มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 4.12
มิลลิลิตร
ประเพณี
ตํ า บลดงกลางมี ง านประเพณีที่ ป ระชาชนสว นใหญในพื้น ที่ จัด กัน เปน ประจํ าคื อ
ประเพณี ส งกรานต ประเพณี ล อยกระทง การบวชสามเณรภาคฤดู ร อ นการจั ด
ปริวาสกรรม(วัดคงกลาง) ประเพณีการแหเทียนเขาพรรษาการทําบุญกลางบาน
การบวชนาคหมู
การศึกษาในตําบล
โรงเรียนวัดคงกลาง (ขยายโอกาส อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัดดงปคําอนุบาล1-ประถมศึกษาปที่ 6
หอกระจายขาวประจําหมูบาน จํานวน 9 แหง
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 1แหง
วิทยาลัยผูสูงอายุประจําตําบล จํานวน 1แหง
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แหลงน้ํา
ตําบลดงกลางมีแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ดังนี้
แหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวย
คลอง คือ คลองขาวตอก จํานวน 1 สาย
บึง หนองลําหวยและแหลงน้ําอื่นๆ จํานวน 13 แหง
แหล ง น้ํ า อุ ป โภค บริ โ ภค แ ละแหล ง น้ํ า เพื่ อ การเกษตร
ประกอบดวย
ฝาย จํานวน 3 แหง
ระบบประปาหมูบ าน จํานวน 7 แหง
บอน้ําบาดาล(บอน้ําตื้น) จํานวน 2 แหง
บอน้ําบาดาล(บอโยค) จํานวน 96 แหง
ถังเก็บน้ําฝน จํานวน 12 แหง
คลองสงน้ําชลประทาน จํานวน 2 แหง
ดูสงน้ําระบายน้ํา (ลําเลียงยอย) เพื่อการเกษตรรอยละ 100 ของ
พื้นที่ชลประทาน
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การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของอําเภอ
ดงกลาง

131

การสํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมของตําบลดงกลาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

จํานวนผูประสบปญหาทางสังคม ตําบลดงกลาง

จากแผนภูมิ แสดงจํานวนผูประสบปญหาทางสังคม พบวา วัยผูสูงอายุ 48 ราย และวัยแรงงาน 37 ราย

สภาพที่อยูอาศัย ตําบลดงกลาง
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จากแผนภูมิ แสดงผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย พบวา สวนมากเปนผูมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเองแตไมมั่นคงถาวร และอยูในที่ดินบุคคลอื่น รองลงมา อาศัยอยูกับบุคคลอื่น พื้นที่สาธารณะ และบาน
เชา ตามลําดับ

จํานวนอาชีพของครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงอาชีพของผูประสบปญหาทางสังคมระดับครัวเรือน พบวา สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจางทั่วไป รองลงมา ไมไดทํางาน เกษตรกรรม ธุรกิจสวนตัว และผูอื่นสนับสนุน ตามลําดับ

133

จํานวนรายไดครัวเรือน
จากแผนภูมิ แสดงรายไดครัวเรือน พบวา สวนมากมีรายไดต่ํากวา 2,ooo บาท รองลงมา
2,oo1-4,ooo บาท และ 4,oo1 -6,ooo บาท ตามลําดับ

ประเด็นสภาพปญหา
จากแผนภู มิ แสดงประเด็ น สภาพป ญ หาระดั บ ครั ว เรื อ น พบว า ส ว นมากมี ฐ านะยากจน
รองลงมา มีรายไดไมเพียงพอแกการครองชีพ อยูในครอบครัวยากจน ไมมีอาชีพและวางงาน ตามลําดับ
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ปจจัยแหงความสําเร็จการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพื้นทีอ่ ยางยั่งยืน
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โอกาส (Opportunities)

(O1) ตลาดไทย รั บสิ น คา ทางการเกษตรของ
พื้นที่ไปจําหนาย
(O2) ดิน เหมาะสมตอ การทํา เกษตร สามารถ
ปลูกพืชไดหลายชนิด
(O3) ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี สร า งสื่ อ
เทคโนโลยีการประชาสัมพันธที่ทันสมัย
(O4) นโยบายของรั ฐ บาลที่ ส นับ สนุ น สง เสริ ม
การทองเที่ยวชุมชน

(T1) แมลง เพลี้ ย ที่ ทํ า ร า ยพื ช ผลทางการ
เกษตร

S

O

W
T

( T2) ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ก า ร ส ง น้ํ า ร ะ บ บ
ชลประทาน ปญหาของภัยแลงน้ํามีจํากัดทํา
ใหการเกษตรตองชะลอการเพาะปลูกลดลง
ทําใหเกษตรกรขาดรายได
(T3) การเช า ที่ ดิ น ทํ า กิ น ไม มี ที่ ดิ น เป น ของ
ตนเอง

อุปสรรค (Threats)

(W 1) ชองทางในการจําหนายสินคามีนอย
(W 2) นิยมปลูกพืชตามกระแส หากชวงไหน
ราคาตกต่ําชุมชนจะขาดรายได
(W 3) การเผาไร ทําใหเปนมลพิษทางอากาศ
(W 4) ชุมชนขาดความเชื่อมั่น มั่นใจ ในการทํา
เกษตรโดยปลอดสารพิษ
(W 5) ตนทุนในการทํานาสูง เกิดจากการซื้อปุย
ราคาแพง และใชสารเคมีมาก

)

(S 1) พื้นที่เกษตรกรรมน้ําไมทวม
(S 2) ตลาดนัดชุมชนดงกลาง เพื่อเปนชองทางการ
ขายสินคาของคนในชุมชน
(S 3) ผูนําในทองถิ่น อบต กํานัน ผูใหญบาน แกน
นําในชุมชน เขารวมกิจกรรมของชุมชน
(S 4) ประชาชนรักใคร ปองดอง
(S 5) หมูบานจักรยานโดยการทําแลนรี่ในการปน
เพื่อทองเที่ยว สนับสนุนใหเปนตนแบบกับตําบลอื่น
(S 6) การรวมกลุมเพื่อสรางรายได เชน กลุมดอกไม
ทําจากดิน

จุดอ่อน (Weakness

จุดแข็ง (Strengths)

SWOT Analysis

(T4) ตลาดเลื อ กรั บ สิ น ค า ทางการเกษตรที่
กําลังเปนที่ตองการ
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TOWS Matrix
จุดอ่อน (Weakness)

จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities)

กลยุทธ : เชิงรุก
-

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสราง
รายไดใหชุมชน
(S3,S5,O3,O4)

-

อุปสรรค (Threats)

-

สงเสริมประชาชนในการทําเกษตรแบบ
ผสม เพื่อเพิ่มรายไดและชองทางการ
จําหนายสินคา
(W1,W2,O1,O2)

WO
-

กลยุทธ : เชิงปองกัน
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กลยุทธ : เชิงแกไข

กลยุทธ : เชิงรับ

ST TW

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
(S1,S3,S6,T2,T3,T4)

-

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรในชุมชนพืชผล
ใดปลูกไดราคาดีใหคงไว ไมใหตามกระแส
(W2,W5,T4)
แบงพื้นที่ในการทํานา แบงทํา 2 ครั้ง/ป
เพื่อที่จะเวนระยะเพื่อใหฟางยอยสลายเอง
หรือใชรถไถในการฝงกลบลดการเผา และ
เปนการพัก
(W2,W4,T4)
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