คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําป 2561
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี สามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายที่วางไว และการกําหนดแผนสามารถตอบสนองตอการทํางาน เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถ
บงชี้ความสําเร็จของแผนได โดยประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหลังจากที่ไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา การประเมินการนําแผนพัฒนาไปสูก ารปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหวางแผนสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) หวงป 2561 กับแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2561 เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองใกลเคียง
สําหรับใชในการประเมินการดําเนินงานขององคกร และใชเปนขอมูลในการพัฒนาการทํางานในปตอไป
คณะผูจัดทํารายงานติดตามและประเมินผล หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฯ เลมนี้
จะเปนประโยชนกับผูที่สนใจและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ ไดนําไปเปนขอมูลในการดําเนินงานตอไป
หากทานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ โปรดสงคําแนะนําไปยังกองแผนและงบประมาณ ฝายตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงานและโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
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สวนที่ 1 บทนํา
----------------

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน Evaluation)
(
เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผการติ
ล ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้
องคการบริหารสวน
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
จังหวัดหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด ตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวหรือไมอยางไร
3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน ในจังหวัด
สระบุรี
บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียใน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางดียิ่ง
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว
3.
เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับ
สํานัก/กองทุก
ระดับขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาเป
ง ๆนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในจังหวัดหรือ
สังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย
1)
สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
2)
ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
3)
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของทีผ่ ูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
4)
หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือก จํานวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนี้
1. ประชุมเพื่อ
กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น สีป่ 
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวง
เวลาที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ ปตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อดําเนินการตอไป
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ไดกําหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดดังนี้
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผล อยางไร
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่
ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอ บเขตในการติดตามงานจาก
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินการตาม วัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการใน ชั้น นี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผน พัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ําตามที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานจํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบMatrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ไดตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอ ผูบริหารทองถิ่น
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เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
2.7
การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจ
ในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจ
หนาทีใ่ นการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ ผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ขั้นตอนการรายงานผล
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ รวมกับหัวหนาสวน
ราชการ เพื่อกําหนดประเด็น แนวทาง วิธีการ การตรวจติดตามและประเมินผล
คณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการเตรียมเครื่องมือ การตรวจติดตามและประเมินผล
แผนและโครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมิน รวมกับคณะอนุกรรมการติดตามฯ และเจาหนาที่
ในฝายตรวจติดตามฯ คณะทํางานเงินอุดหนุน
ออกตรวจติดตามและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใน
ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาฯ และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร ผูบริหาร และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใน
ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาฯ และประกาศผลการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ไตรมาสที่ 4

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชในการเก็บขอมูลการ ติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อ
ใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคาและวิธีการ เปนตน และหรือ
โดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย สภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจ
หนาที่ ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ
ที่ไดกําหนดขึ้นหรือการ นําไปทดลองใช เพื่อ ปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล
สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผา นมา
ทุกครั้ง
3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น เสนอ สภาทองถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4
ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
1.5
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสามารถ
วัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน
1.6
ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิด ผลลัพธและผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธหี รือวิธีการตาง ๆ
วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.2
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสํารวจ ( survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผูมี
สวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได
3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ
3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ( structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ( informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง
ไมเครงครัดในขั้นตอน
3.3
การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น มีการบันทึกการสังเกต
แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (
Participant
observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับ ประชาชาชนใน
หมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ( Non-participant
observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ
โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และโครงการ มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน เปาประสงค
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4.
สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาทีนอกจากนี
่
้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7.
ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริกประชาชนในเขตจั
าร
งหวัดสระบุรี

สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
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1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนแผนยุทธศาสตรที่
กําหนดระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2557- 2559 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนจังหวัด
ที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดสระบุรี
1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรมีี รายละเอียด ดังนี้
1) วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (Vision)
สระบุรีเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม กาวนําดานการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิต
ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม นอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2) ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรป 2557 ประกอบไปดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและอาชญากรรม
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรป

2558-2560 ประกอบไปดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
3) พันธกิจ ประกอบไปดวย
พันธกิจที่ 1 เสริมสรางความนาอยูของจังหวัดสระบุรี
พันธกิจที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีสูการเปน
ชุมชนเขมแข็ง
พันธกิจที่ 3 สงเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจที่ 4 สงเสริมสนับสนุน ใหประชาชนดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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4) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 การกอสรางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ที่ 3 การพัฒนาสนับสนุนดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาชุมชนนาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบสังคมและสรางความปลอดภัยในชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 7 รักษาสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 8 ระบบการกําจัดขยะ
แนวทางการพัฒนาที่ 9 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
ที่ 10 การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
แนวทางการพัฒนา
ที่ 11 การบริหารงานองคกร
แนวทางการพัฒนา
ที่ 12 การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
5) นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
1. ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2. ดานเศรษฐกิจและสังคม
3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ดานการบริหารจัดการองคกร และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1.2 แผนพัฒนาสามปปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
1.2.1 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะป พ.ศ. 2557)
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ดานเศรษฐกิจและการ

ประกอบอาชีพ

3.ดานทรัพยากรธรรมชาติ
4.ดานสาธารณสุข สังคม

สงเคราะห

แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
431,590,000
97

รวม
1.การพัฒนาดานการเกษตร
2.การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ
รวม
1.คืนธรรมชาติสูชุมชน
2.การจัดการขยะ
รวม
1.การพัฒนาสาธารณสุขในชุมชน

97
21
1
14
36
13
1
14
73

2.การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห
รวม

4
77

431,590,000

58,587,000

140,000

26,259,000
84,986,000

27,460,000
6,500,000

33,960,000

149,146,000
900,000

150,046,000

จํานวน
โครงการ
85

ดําเนินการจริง
จํานวนเงิน
(บาท)
318,939,500

85
21
1
8
30
11
1
12
54

318,939,500
38,454,00
140,000

3
57

510,000
111,797,400

13,339,000

51,933,000
23,934,000
5,312,000
29,246,000
111,287,400
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1.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา
รวม
6.ดานการทองเที่ยว
1.การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
2.การเสริมสรางจุดแข็งของการทองเที่ยว
จังหวัดสระบุรีแนวทางการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
รวม
7.ดานการปลอดภัยใน
1.การเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา
ชีวิตทรัพยสินและ
ความปลอดภัยใหกับประชาชน
อาชญากรรม
2.การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
3.สนับสนุนกิจกรรม ลด ละ เลิก ยา
เสพติด
รวม
8.ดานการพัฒนาองคกร
1.การพัฒนาศักยภาพและ
และบุคลากรภาครัฐสูการ ประสิทธิภาพบุคลากร
บริหารจัดการที่ดี
2.การพัฒนาระบบบริหารงานองคกร
3.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
ประชาชน
4.สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม
รวม
รวมทั้งหมด
5.ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

48
23

273,354,200
34,705,000

25
23

152,750,200
33,465,000

71
3
9

308,059,200

48
3
2

186,215,200
4,031,000
3,800,000

4,165,000
12,500,000

11
6

13,441,000

16,665,000

5
5

7,831,000
12,701,000

4
12

6,228,000
70,095,000

3
4

4,225,000
3,430,000

22
4

89,764,000

6,280,000

12
3

20,356,000
4,957,800

343
8

234,304,800
30,285,700

271
8

213,459,770
22,938,700

5
360
688

4,984,500
275,855,000
1,390,925,200

1.2.2 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560
(เฉพาะป พ.ศ. 2558)
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
รวม
2.ดานสงเสริมคุณภาพ 1.การพัฒนาอาชีพสูความเปนอยู
ชีวิต
อยางยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดาน
การศึกษา
3.การพัฒนาชุมชนนาอยู
รวม
3.ดานการจัดระเบียบ 1.จัดระบบสังคมและสรางความ
ชุมชน สังคม และการ ปลอดภัยในชุมชน
รักษาความสงบเรียบรอย
รวม
4.ดานการวางแผนการ 1.การปรับปรุงพัฒนาแหลง
สงเสริมการลงทุนพานิช ทองเที่ยว
ยกรรมและการทองเที่ยว
รวม
5.ดานการบริหารจัดการ 1.รักษาสิ่งแวดลอม

4
286
535

2,756,300
244,112,570
970,430,670

โครงการตามแผนพัฒนา
ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
107
965,003,300
59
354,184,500
107
9

965,003,300
10,135,900

59
4

354,184,500
1,762,900

62

208,511,290

48

137,302,290

32
103
21

236,489,600
455,136,790
236,848,000

18
70
18

56,400,600
195,465,790
135,084,000

21
7

236,848,000
6,400,000

18
2

135,084,000
4,400,000

7
37

6,400,000
63,790,000

2
19

4,400,000
53,453,000
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และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 2.ระบบการกําจัดขยะ
สิ่งแวดลอม
รวม
6.ดานศิลปวัฒนธรรม 1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีต
จารีตประเพณีและภูมิ ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ปญญาทองถิ่น
รวม
7.ดานการพัฒนาองคกร 1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
และบุคลากรสูการ
2.การบริหารงานองคกร
บริหารจัดการที่ดี
3.การมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ
รวม
รวมทั้งหมด

8

20,916,800

-

-

45
33

84,706,800
36,643,000

19
26

53,453,000
33,081,000

33
14
327
8

36,643,000
36,309,000
197,324,200
9,596,000

26
10
196
5

33,081,000
12,259,000
184,585,610
7,214,000

349
665

243,229,200
2,027,967,090

206
392

204,058,610
979,726,900

1.2.3 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561
(เฉพาะป พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
รวม
2.ดานสงเสริมคุณภาพ 1.การพัฒนาอาชีพสูความ
ชีวิต
เปนอยูอยางยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดาน
การศึกษา
3.การพัฒนาชุมชนนาอยู
รวม
3.ดานการจัดระเบียบ 1.จัดระบบสังคมและสรางความ
ชุมชน สังคม และการ ปลอดภัยในชุมชน
รักษาความสงบเรียบรอย
รวม
4.ดานการวางแผนการ 1.การปรับปรุงพัฒนาแหลง
สงเสริมการลงทุนพานิช ทองเที่ยว
ยกรรมและการทองเที่ยว
รวม
5.ดานการบริหารจัดการ 1.รักษาสิ่งแวดลอม
และอนุรักษ
2.ระบบการกําจัดขยะ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รวม
6.ดานศิลปวัฒนธรรม 1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีต

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
88
687,319,500

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
76
603,840,100

88
5

687,319,500
2,460,000

76
2

603,840,100
760,000

41

69,355,920

37

25,406,920

29
75
17

74,731,000
146,546,920
45,224,600

22
61
17

35,983,500
64,120,720
43,398,600

17
1

45,224,600
100,000

17
-

43,398,600
-ยกเลิก-

1
25
1

100,000
52,858,000
9,000,000

17
1

-ยกเลิก29,698,000
6,349,000

26
28

61,858,000
54,014,000

18
27

36,047,000
48,961,000
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จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

รวม
7.ดานการพัฒนาองคกร 1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
และบุคลากรสูการ
2.การบริหารงานองคกร
บริหารจัดการที่ดี
3.การมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ
รวม
รวมทั้งหมด

28
5
7
17

54,014,000
5,700,000
15,349,000
33,627,000

27
5
5
9

48,961,000
4,700,000
12,693,500
19,925,000

29
264

54,676,000
1,049,739,020

19
218

36,986,000
833,353,120

1.2.4 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562
(เฉพาะป พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

1.ดานโครงสราง
พื้นฐาน

1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
รวม
2.ดานสงเสริมคุณภาพ 1.การพัฒนาอาชีพสูความ
ชีวิต
เปนอยูอยางยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดาน
การศึกษา
3.การพัฒนาชุมชนนาอยู
รวม
3.ดานการจัดระเบียบ 1.จัดระบบสังคมและสรางความ
ชุมชน สังคม และการ ปลอดภัยในชุมชน
รักษาความสงบ
เรียบรอย
รวม
4.ดานการวางแผนการ
1.การปรับปรุงพัฒนาแหลง
สงเสริมการลงทุนพานิชยก ทองเที่ยว
รรมและการทองเที่ยว

5.ดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6.ดานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
7.ดานการพัฒนา
องคกรและบุคลากรสู
การบริหารจัดการที่ดี

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
146
887,721,850

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
113
619,457,850

146
5

887,721,850
10,694,000

113
2

619,457,850
350,000

58

160,150,800

35

10,018,800

19
82
22

41,540,000
212,384,800
68,595,600

11
48
20

15,150,000
25,518,8000
45,141,000

22
1

68,595,600
100,000

20
1

58,647,600
100,000

รวม
1.รักษาสิ่งแวดลอม

1
9

100,000
43,724,000

1
6

100,000
17,719,000

2.ระบบการกําจัดขยะ

6

19,152,000

2

9,834,235

รวม
1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
รวม
1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
2.การบริหารงานองคกร
3.การมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ

15
35

62,876,000
82,866,600

8
11

27,553,235
12,512,600

35
11
70
16

82,866,600
11,227,000
21,368,850
54,837,000

11
7
68
4

12,512,600
6,809,000
18,472,850
12,391,765

13

รวม
รวมทั้งหมด

97
398

87,432,850
1,401,977,700

79
280

37,769,615
781,559,700

14

1.3

ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.3.1 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
เปนโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไม
ที่ ไดดําเนินการจริง
1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

จํานวนโครงการ
2
4
2.ดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
4
3.ดานทรัพยากรธรรมชาติ
4.ดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห
8
5.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
6.ดานการทองเที่ยว
7.ดานการปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและอาชญากรรม
31
8.ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
รวม
49

ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน

2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการพัฒนา
1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค

จํานวนโครงการ
10

จํานวนเงิน
เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง
25,050,000
7,173,000 เนื่องจากเปนโครงการที่โอนมาตั้งจายรายหารใหม จึงไดไป
8,665,000
เบิกจายในปถัดไป
62,977,500 เนื่องจากโครงการเบิกจายในป2557ไดตัดทิ้งไปเบิกจายในป255
30,142,200 เนือ่ งจากโครงการไมมีความจําเปน
134,007,700

จํานวนเงิน
เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง
57,607,000 1.บางโครงการไมมีความจําเปน
2.เนื่องจากยกเลิกโครงการที่ไมจําเปนมาตั้งจายรายการใหม ไป

15

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

1.การพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยาง
ยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดานการศึกษา
3.การพัฒนาชุมชนนาอยู
1.จัดระบบสังคมและสรางความปลอดภัย
ในชุมชน

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย
4.ดานการวางแผนการสงเสริม 1.การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว
การลงทุนพานิชยกรรมและ
การทองเที่ยว
5.ดานการบริหารจัดการและ 1.รักษาสิ่งแวดลอม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 2.ระบบการกําจัดขยะ
สิ่งแวดลอม
6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
7.ดานการพัฒนาองคกรและ 1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
บุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี 2.การบริหารงานองคกร
3.การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
รวม

ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนา
1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
1.การพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยาง
ยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดานการศึกษา

-

-

เบิกจายในปงบประมาณถัดไป

13
3
3

11,470,000 บางโครงการไมมีความจําเปน
7,300,000 บางโครงการไมมีความจําเปน
95,601,000 โครงการที่ตั้งไวเมือ่ พิจารณาจากสัดสวนความเปนจริง จึงไมมีการทํา
แผนดําเนินการ

2

300,000 ไมไดดําเนินการโครงการเพราะเหตุการณที่ไมเหมาะกับฤดูกาล

1
-

200,000 เนื่องจากโครงการมีโครงการมีโครงการที่ดําเนินการแลว
-

5
2
48
87

จํานวนโครงการ
44
2
17

11,880,000 ดําเนินการจริง แตไดดําเนินการในปงบประมาณถัดไป
1,850,000 ไมมีความจําเปนในชวงปงบประมาณ 2558
22,007,210 ไมมีความจําเปน และไมเหมาะสมกับหนาที่
208,215,210

จํานวนเงิน
เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง
403,972,000 โครงการตางๆไปดําเนินการจริงในป 2560
760,000 การดําเนินการโครงการทั้ง2โครงการ ไมมีความจําเปนที่จะใช

ในป2559
50,843,800 คาใชจายตางๆเกี่ยวกับนักเรียน พิจารณาแลวยังไมมีความจําเปน

16

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

4.ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พานิชย กรรมและการทองเที่ยว

3.การพัฒนาชุมชนนาอยู

6

1.จัดระบบสังคมและสรางความปลอดภัย
ในชุมชน

10

1.การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว

-

-

7

18,637,000

1
11

9,000,000
33,079,000 โครงการที่ตั้งไว ไดดําเนินการจริงในป 2560

5.ดานการบริหารจัดการและ 1.รักษาสิ่งแวดลอม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.ระบบการกําจัดขยะ
6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
7.ดานการพัฒนาองคกรและ 1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
บุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี 2.การบริหารงานองคกร
3.การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
รวม
ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน

4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

ที่จะนํามาใชในสวนนี้
16,741,000 การกอสรางลานตางๆ ไมอยูในอํานาจหนาที่ของ อบจ.ที่จะไป
ดําเนินการได
38,069,000 การกอสรางลานตางๆ ไมอยูในอํานาจหนาที่ของ อบจ.ที่จะไป
ดําเนินการได

1
2
6
107

แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ
1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุงระบบ
55
สาธารณูปโภค
1.การพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยาง
1
ยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดานการศึกษา
12
3.การพัฒนาชุมชนนาอยู
5
1.จัดระบบสังคมและสรางความปลอดภัย
3
ในชุมชน

800,000
200,000
17,828,000
589,929,800

-ยกเลิกโครงการที่ตั้งไว ไดดําเนินการจริงในป 2560

ไมไดดําเนินการเบิกจาย โครงการที่ตั้งไวพิจารณาแลว ไมอยูใน
อํานาจหนาที่

จํานวนเงิน
เหตุผลที่ไมไดดําเนินการจริง
79,077,000 ไดดําเนินการโครงการจริงในป 2561 โดยการตัด ปงบประมาณ
200,000 ไมมีความจําเปนในการดําเนินการ
1,960,000 ไมมีความจําเปนในการดําเนินการ
9,300,000 ไมมีความจําเปนในการดําเนินการ
2,594,000 เปนคาใชจายตั้งสํารองไว เมื่อเกิดเหตุการณที่ไมดีกับสถาน

การศึกษา เมื่อไมมีเหตุการณที่ไมมีความจําเปนจึงไมได
ดําเนินการ

17

1

100,000 มีหนวยงานที่ไดดําเนินการไปแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตอง

4.ดานการวางแผนการสงเสริม 1.การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว
การลงทุนพานิชยกรรมและ
การทองเที่ยว
5.ดานการบริหารจัดการและ 1.รักษาสิ่งแวดลอม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 2.ระบบการกําจัดขยะ
สิ่งแวดลอม
6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น

1
-2

658,000 ไดดําเนินการเบิกจายจริงในป 2561
4,152,000 ไดดําเนินการเบิกจายจริงในป 2561

6

1,705,600 ไดดําเนินการเบิกจายจริงในชวงวโรกาสตางๆ ในป 2561

7.ดานการพัฒนาองคกรและ 1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
บุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี 2.การบริหารงานองคกร
3.การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
รวม

1
6
1
94

ดําเนินการ

800,000 ไมมีความจําเปนในการดําเนินการ
3,338,000 นํามาดําเนินการในป 2561
26,000,000 เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง จึงไมไดดําเนินการ
129,844,600

1.3.2 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
เปนโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่
ไดดําเนินการจริง
1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

จํานวนโครงการ
85
30
2.ดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
12
3.ดานทรัพยากรธรรมชาติ
57
4.ดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห
48
5.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5
6.ดานการทองเที่ยว
12
7.ดานการปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและอาชญากรรม
286
8.ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
รวม
535
ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

จํานวนเงิน
ผลที่ไดรับ
318,939,500
51,933,000
ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบจ.
29,246,000
111,797,400 สระบุรี ในภาพรวม ในระดับมากและมากที่สุด ประชาชนจํานวน
186,215,200 786 คน จากจํานวนประชาชน 1,047 คน คิดเปน รอยละ 75.0
7,831,000
20,356,000
244,112,570
970,430,670

18

ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน

2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ
1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุงระบบ
59
สาธารณูปโภค
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 1.การพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยาง
4
ยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดานการศึกษา
48
3.การพัฒนาชุมชนนาอยู
18
3.ดานการจัดระเบียบชุมชน 1.จัดระบบสังคมและสรางความ
18
สังคม และการรักษาความ ปลอดภัยในชุมชน
สงบเรียบรอย
2
4.ดานการวางแผนการ
1.การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว

สงเสริมการลงทุนพานิชย
กรรมและการทองเทีย่ ว

5.ดานการบริหารจัดการและ 1.รักษาสิ่งแวดลอม
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ 2.ระบบการกําจัดขยะ
และสิ่งแวดลอม
6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

จํานวนเงิน
354,184,500

ผลที่ไดรับ

1,762,900
137,302,290
56,400,600
135,084,000

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขอ
อบจ.สระบุรี ในระดับมากและมากที่สุด ประชาชนจํานวน 786
4,400,000 คน จากจํานวนประชาชน 1,047 คน คิดเปน รอยละ 75.07

19
-

53,453,000
-

26

33,081,000

19

7.ดานการพัฒนาองคกรและ 1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
บุคลากรสูการบริหารจัดการที 2.การบริหารงานองคกร
ดี
3.การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
รวม

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

10
196
5
392

แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ
1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุงระบบ
76
สาธารณูปโภค
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 1.การพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยาง
2
ยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดานการศึกษา
37
3.การพัฒนาชุมชนนาอยู
22
3.ดานการจัดระเบียบชุมชน 1.จัดระบบสังคมและสรางความ
17
สังคม และการรักษาความ ปลอดภัยในชุมชน
สงบเรียบรอย
4.ดานการวางแผนการ
1.การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน

สงเสริมการลงทุนพานิชยก
รรมและการทองเที่ยว

5.ดานการบริหารจัดการและ 1.รักษาสิ่งแวดลอม
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ 2.ระบบการกําจัดขยะ
และสิ่งแวดลอม
6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
7.ดานการพัฒนาองคกรและ 1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
บุคลากรสูการบริหารจัดการที 2.การบริหารงานองคกร
ดี
3.การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
รวม

12,259,000
184,585,610
7,214,000
979,726,900
จํานวนเงิน
603,840,100

ผลที่ไดรับ

760,000
25,406,920
35,983,500
43,398,600
ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขอ
- อบจ.สระบุรี จากแบบสอบถามจํานวน 790 ชุด ไดรับการตอบ
กลับ 710 ชุด คิดเปนรอยละ 89.87

17
1

29,698,000
6,349,000

27

48,961,000

5
5
9
218

4,700,000
12,693,500
19925,000
833353120

20

4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ
1.การกอสรางพัฒนาปรับปรุงระบบ
113
สาธารณูปโภค
2
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 1.การพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยาง
ยั่งยืน
2.การพัฒนาสนับสนุนดานการศึกษา
35
3.การพัฒนาชุมชนนาอยู
11
3.ดานการจัดระเบียบชุมชน 1.จัดระบบสังคมและสรางความ
20
สังคม และการรักษาความ ปลอดภัยในชุมชน
สงบเรียบรอย
1
4.ดานการวางแผนการ
1.การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว

สงเสริมการลงทุนพานิชยก
รรมและการทองเที่ยว

5.ดานการบริหารจัดการและ 1.รักษาสิ่งแวดลอม
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ 2.ระบบการกําจัดขยะ
และสิ่งแวดลอม
6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 1.การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
7.ดานการพัฒนาองคกรและ 1.การพัฒนาคุณภาพใหบริการ
บุคลากรสูการบริหารจัดการที 2.การบริหารงานองคกร
ดี
3.การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
รวม
ยุทธศาสตร

จํานวนเงิน
619,457,850

ผลที่ไดรับ

350,000
10,018,800
15,150,000
45,141,000
ภาพรวมประชาชนมีความตองการและมีความพึงพอใจตอผ
100,000 การดําเนินงานของ อบจ.สระบุรี จากแบบสอบถาม จํานวน
1,260 ชุด และไดรับการตอบกลับ จํานวน 832 ชุด คิดเปนรอย
ละ 66.03

6
2

17,719,000
9,834,235

11

12,512,600

7
68
4
280

6,809,000
18,472,850
12,391,765
781,559,700

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไม
ที่ ไดดําเนินการและไดดําเนินการจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2557

โครงการที่ไมไดดําเนินการ
2558
2559

2560

2557

โครงการที่ไดดําเนินการจริง
2558
2559

2560

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
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โครง
การ

2

25,050,000

2 ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

4

3 ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย
4 ดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพานิชยก
รรมและการทองเที่ยว
5 ดานการบริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6 ดานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
7 ดานการพัฒนาองคกร
และบุคลากรสูการบริหาร
จัดการที่ดี

1 ดานโครงสราง
พื้นฐาน

รวม

โครง
การ

10

57,607,000

7,173,000

16

4

8,665,000

-

โครง
การ

44

403,972,000

18,770,000

25

3

95,601,000

10

-

2

300,000

8

62,977,500

1

200,000

-

-

5

โครง
การ

85

318,939,500

11,460,000

87

3

2,594,000

-

1

8

27,637,000

11,880,000

11
9

31

30,142,200

50

23,857,210

49

134,007,700

87

208,215,210

55

79,077,000

68,344,800

18

38,069,000

-

โครง
การ

107

โครง
การ

โครง
การ

59

354,184,500

163,730,400

70

22

20,356,000

18

100,000

5

7,831,000

2

4,400,000

-

3

4,810,000

12

29,246,000

19

53,453,000

33,079,000

6

1,705,600

48

186,215,200

26

18,828,000

8

30,138,000

286

244,112,570

129,844,600

535

970,430,670

589,929,800

94

76

603,840,100

195,465,790

61

135,084,000

17

โครง
การ

113

619,457,850

64,120,720

48

255,188,000

43,398,600

20

58,647,600

-ยกเลิก-

1

100,000

18

36,047,000

8

27,553,235

33,081,000

27

48,961,000

11

12,512,600

206

204,058,610

19

36,986,000

79

37,769,615

392

979,726,900

218

833,353,120

280

781,559,700

22

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
คติพจนประจําชาติ
ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

6
1
2
3
4
5
6

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
เศรษฐกิจขยายตัวดวยการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เขมขนขึ้น
คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
สังคมไทยมีความเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย
เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส
ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม

1) ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป 2558-2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2
คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทําราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป ตอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564 ) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการ
ดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
2) สาระสําคัญ
2.1) สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล ( digital divide) ถาหากไมสามารถ
ลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น
ประกอบกับในอนาคต 20 ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่
เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 –
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2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัว
ต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัว
ชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิด
การเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตอง
ลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากร
ตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิด
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่
สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง
ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
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สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมา
ตั้งแตป 2531 และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และ
ลาสุดในป 2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 57,392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขัน
และมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน
อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปน
รอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความ
รวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 – 2541 ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการ
กํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุม
ตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้นึ ชวยสรางบรรยากาศของ
การแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น
แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและ
การออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคา
ยังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด
ความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายที่
สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปน
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สําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัยย ะที่
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอม
สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจา ยดาน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยู
ของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือ การ
แกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผล
ใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขน
ขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู
เทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ขอจํากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น
กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปน
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดใน
ระยะ 4 - 5 ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไม
สามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง
รอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสราง
ประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
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โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางาน
และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยาง
เปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็น
ปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขบั เคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน
ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
นําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันใน
สังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เปนภาพเดียวกัน
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว
และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่
เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนใน
ชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลอง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยให
หลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความ
เหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารง
รักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุข
อยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยก
รางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้ง
นโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุง
ดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทย
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มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2) วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ
การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร
ไดแก ( 1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ( 2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (
3)
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ ( 6)
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
2.2.1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
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(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2.2.2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู
การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น
การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคาและ
ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
2.2.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ
จิตใจใหเขมแข็ง
2.2.4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2.2.5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
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2.2.6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
2.3) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ
ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํา
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่องและบูรณาการ
2.4) ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
2.4.1) สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพ
ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอด
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได
และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
2.4.2) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดาน
การจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
อยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
2.4.3) กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การนําไปสู
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
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1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1.1 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสู
สังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
2) สถานะของประเทศ
2.1) ดานเศรษฐกิจ
2.1.1 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2540-2541) จะขยายตัวได
ดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว ( GNP Per Capita) ในป 2557 มาอยูที่
ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทําใหประเทศไทยไดขยับฐานะ
ขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปที่ผานมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทย
หลุดจากอันดับประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ 41.3 ในชวงป 2534 – 2539 เปนรอยละ
25.5 ในชวงป 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของ
การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป 2543 – 2557 อยูที่ประมาณรอยละ 4.9 ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย
2.1.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการแขงขันเริ่ม
ลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
(สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ที่ระดับรอยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เปนรอยละ
7.2 28.5 และ 64.3 ในป 2557 ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน
อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัท
แมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงาน
และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการ
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ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทําใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ 9.7 ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนเฉลี่ยรอยละ 1.1 ในชวง 3 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552557)
2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 8 ป ที่ผานมา และยังมี
ความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
รอยละ 3.32 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทํา
ใหประเทศไทยจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
2.1.4 การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาเชิง
โครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป 2524 และ
2540 แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูใน
เกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยาง
ตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการ
ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใชมาตรการทางการคลัง
ในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความ
ไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในป พ.ศ. 2557 IMD
(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นนํา
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจําป 2558 หรือ Ease of Doing
Business 2015 ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ 26 จาก 189
ประเทศทั่วโลก
2.1.6 สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการยกระดับดี
ขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป
2557 อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47 และดานเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551 และตลอดชวง
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ระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับ
รอยละ 0.17 ตอ GDP โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
มีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ
20-30 คนตอประชากร 10,000 คน
2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการขนสงยังไม
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ําประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง
และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดใน
เชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การ
ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการ
ในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของ
อุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน
2.2) ดานสังคม
2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการตั้งครรภในกลุม
วัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป 2507-2508 เปน 1.62 คน
ในชวงป 2548-2558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน
(2) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)*
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมี
จํานวน 38.9 ลานคนในชวงป 2555-2557 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 ในป 2556 และรอยละ 0.2 ในป 2557
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 2548–2557) แตยังต่ํากวา
ประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ 27 ของ
ประชากรในป 2553 มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต
(3) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมาก
ขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ลานคน
(รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและ
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วัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมี
รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของรายไดทั้งหมด
มาจากการเกื้อหนุนของบุตร
2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในป 2543 เหลือ 3 คน
ในป 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป 25432556 สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย
2.2.3 คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญิง 78.2 ป แตเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
ชวงป 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 7.9 ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 นอกจากนี้
คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด
คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรัปชั่น โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน
2.2.4 สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได สัดสวน
คนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 แตความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ําดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย
คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลือ 0.465 ใน
ป 2556 อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง 34.9
เทา ในป 2556 โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 ของรายไดทั้งหมด ขณะที่
กลุมคนจนที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไม
สมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง
2.2.5 ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(1) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียง
สวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด
มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด 325.7 เทา
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวางเปลาของภาครัฐ
(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียัง
มีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมา
จากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยูดี
ที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยูดอย
ที่สุดประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทา
(3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป
2556 พบวา
อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง 3.6 เทา
(4) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการคุมครองมากขึ้น
จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ลานคน ในป 2555 เปน 2.471 ลานคน ในป
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2557 ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556
(5) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมัก
ไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและ
ตองใชระยะเวลายาวนาน
2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคมรอยละ 16.7
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ลานคน สวนผูพิการไดรับ
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน 800 บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ 98.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยู
ในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็
ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคลุมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยู
อาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย
ถึง 4,544,926 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่
มีรายไดนอยและผูยากไร
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ
การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ ไม
เอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
เขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการของ
ชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให
ไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก 142,632 แหง
ในป 2555 เปน 152,377 แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ 32.51 ขององคกร
ทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ 26.77
2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวงระยะเวลากวา
10 ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสู
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
2.3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยาง
ตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(1) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุก
ทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป
2504 เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556
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(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน
การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ การ
บริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปน
เวลานาน
(3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอื่นๆ จํานวนมาก
เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชาย
เลนลดลงจากป 2504 ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลานไร ในป 2552 คิดเปนการ
ลดลงรอยละ 34.8 ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแตป 2534 และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2549-2554 พบวา ปาชาย
เลนมีสภาพดีขึ้น ในป 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลานตัน ลดลงจากป 2549 ที่มีปริมาณ
2.42 ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณ
ความตองการสัตวน้ําที่เพิ่มมากขึ้น
(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น ความ
ตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหตองนาเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป 2555 ตองนําเขา
เพิ่มขึ้นรอยละ 6 อยูที่ระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54 ของความตองการ
ใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการน้ําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 76 ของการ
น้ําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 อยูที่ระดับ
1.981 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP
รอยละ 1 ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.6
(5) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย 25 ลุมน้ํา
หลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําใน
ประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลทั้งหมด 27 แองน้ําบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การ
พัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช มีขอจํากัดในเรื่องข องความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการ
ดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป 2557 มีจํานวนประมาณ 151,750
ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน 102,140 ลานลูกบาศก
เมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร
2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอ
คนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2557 สถานที่
กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ
18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ลานตัน ในป 2556 ของเสียอันตราย ในป 2557 มี
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ประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป เนื่องจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสีย
เหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนําของ
เสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป 2557 พบสารมลพิษทางอากาศ
เกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหา
สารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิง
เมื่อตนป 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปน
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555 และการปรับปรุงระบบ
ขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลําดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(3) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 25482557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑพอใช
และเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุ
สัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ํา
เสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 10.3
ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ 31
(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ 2 การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป
2533 ปริมาณ 229 .08 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2547 โดย
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในชวง 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
รอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น สงผล
กระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและ
วิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัย
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ธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่
สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก
2.4) ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1 ดานธรรมาภิบาล
(1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผานดัชนีความอยู
เย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางใน
ป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข สถานการณ
ดังกลาว ถือเปนความจําเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอยางนอย 6
ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักความมีสวนรวม (5) หลักความ
รับผิดชอบ (6) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวน
ตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและ
ขาราชการ กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี
ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมาก
ขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชน
หลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชน
จากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ( Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 72%
ในป 2557 ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ
เทียบกับป 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล
2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง
บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ.2545 มีการกําหนดสวนราชการไวเปน 20 กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
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(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการกระจายอํานาจใหแก อปท.
ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ 2550 และ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2543 สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25.17 ใน
ปงบประมาณ 2550 และรอยละ 28.21 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถายโอนภารกิจไปแลวตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่
จะตองถายโอน 124 ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จํานวน 75 งาน/กิจกรรม จาก
114 งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 9.850 คน
แบงเปนขาราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจํา
อยูที่สถานีอนามัย จํานวน 79 คน และลูกจางประจํา 3,089 คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข
เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรือ องคการ
บริหารสวนตําบล ทําใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําให
การเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ 9.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเปน
รอยละ 10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ทองถิ่นจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ
38.52 และรอยละ 39.46 ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปน
แหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจํากัด
2.4.3 ดานการทุจริตคอรรัปชั่น
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของ
การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่น
ในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจาก
การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบัน
ประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกร
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ.2557 ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทย
ได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ 75 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก
จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป 2556 ที่ได 75 คะแนน อยูอันดับ 102 โดยเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปร
สูงถึง 74 คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรัปชั่นนอย)
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3 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และ ขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล
เพื่อ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน
สงเสริม การเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยี สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ
3. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอ
ระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
อนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบานทั้งแนวเหนือตะวันตก เพื่อเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติตาม
แนวตะวันออก-ใต
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเกื้อกูลกัน เพื่อให
มี การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความ
ตองการ ของชุมชน

4 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน เดือน กรกฎาคม 2559
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี
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“เมืองแหงอนาคต แหลงของการลงทุน และแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
มีภูมิปญญาและนวัตกรรมที่แขงขันในระดับสากล”

วิสัยทัศน

ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพื่อ
สงเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมความโดดเดนของการทองเที่ยวดวยการผสมผสานกันระหวางTechnology
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดลอม การฟนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแมน้ํา
เจาพระยา/ปาสัก และสรางมูลคาเพิ่มจากขยะดวยการใชนวัตกรรมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics
ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน
- เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสรางสรรค
- เพื่อเพิ่มผลผลิตของสินคาที่จัดอยูในกลุมสินคา “เชิงสรางสรรค”ของกลุมจังหวัด
- เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในกลุมจังหวัดใหสามารถรองรับการผลิตสินคา “เชิงสรางสรรค”
และ High Tech Industry ใหมากขึ้น
- เพื่อนําเอาประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ
สินคา OTOP
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมความโดดเดนของการทองเที่ยวดวยการผสมผสานกันระหวาง Technology
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถิ่น
- เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยทุนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกลุมจังหวัด
โดยใช Information Technology เปนตัวกระตุน
- เพื่อเพิ่มคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกลุมจังหวัด และของลุมน้ําเจาพระยา
และปาสัก ใหเปนที่ประจักษในกลุมนักทองเที่ยวอยางชัดเจนและกวางขวางขึ้น
- เพื่อเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมจังหวัดใหเปนที่ประจักษอยางชัดเจน กวางขวาง
และนํามาสูการเพิ่มผลผลิตดานการทองเที่ยวและถายทอดใหคนรุนหลัง
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดลอม การฟนฟูคุณภาพระบบนิเวศของ
แมน้ําเจาพระยาปาสัก/และสรางมูลคาเพิ่มจากขยะดวยการใชนวัตกรรมแหงชาติ
- เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการระบบนิเวศนของแมน้ําเจาพระยา/ปาสัก (จัดการภัยแลง ผักตบ
น้ําทวม)
- เพื่อแกไขปญหาสภาพแวดลอม (ดานขยะ อากาศ และน้ําเสีย) ที่เปนผลพวงจากการเติบโต
ของอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) ชุมชน และสภาพความเปนเมือง
- เพื่อนําขยะที่มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาเพิ่มมูลคาและนําไปสูการสรางรายไดใหกลุม
จังหวัด ไดอยางตอเนื่องในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics
- เพื่อรองรับสภาพของ “ความเปนเมือง”ในอนาคต
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- เพื่อเพิ่มคุณภาพของระบบฐานขอมูลในการใหความสะอาดตอการเดินทางในกลุมจังหวัด
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเขาถึง แหลงอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณของกลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เอื้ออํานวยความสะดวก และลดอุปสรรค ตอการขนสงและเดิ
น
ทางผานกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ไปจนถึงระดับ Transnational
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1
- เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีระบบการปฏิบัติการ และโครงสรางการ
ทํางาน ที่เอื้อตอการรวมคิด รวมสราง และรวมทําโครงการที่เปนประโยชนตอกลุมจังหวัด
- เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีฐานขอมูลของกลุมจังหวัดที่เอื้อตอการ
ลงทุนเพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และสามารถชวยเพิ่มคุณคาใหทรัพยากรของกลุมจังหวัดไดอยาง
ตอเนื่อง
6 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561 – 2564)
ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 2559
วิสัยทัศน :
เมืองการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแหงความสุข
พันธกิจ
1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและ
เปนธรรมในสังคม
3. จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริมและชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ดอยโอกาส เพื่อให
ไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
4. จัดใหมีการบริการภาครัฐ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอภาครวดเร็วและมี
คุณภาพ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกําหนด
เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :
“มูลคาการคาการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี เพื่อใหบรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี มี
เปาประสงคภาพรวม ดังนี้
1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ตางประเทศใหความเชื่อมั่นในสินคาและบริการของจังหวัด
3. ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึง
4. ประชาชนอยูในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข
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ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบไปดวยจํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ :
1. สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิตสินคาและบริการสู
มาตรฐานสากล
3. เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
4. เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้วัด มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด : 1. รายไดจากการสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ5
2. รายไดจากการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 16
เปาประสงค : การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น
กลยุทธ : มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้
1) เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2) พัฒนายกระดับศักยภาพดานการทองเที่ยวแบบทางเลือกสอดคลองกลุมเปาหมายเฉพาะ
3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่เอื้อตอการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การคา
และบริการ
4) พัฒนาสภาพแวดลอมสูความเปนเมืองนาอยู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิตสินคาและ
บริการสูมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด : 1. สินคาและบริการที่ไดรับรองมาตรฐานสินคาสากลเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 85
2. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นที่ไดรับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ
เปาประสงค : ตางประเทศใหความเชื่อมั่นในสินคาและบริการของจังหวัด
กลยุทธ : มีจํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้
1) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑชุมชนที่มี
มาตรฐาน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
3) สงเสริมการพัฒนายกระดับฝมือแรงงานสอดคลองกับภาคการผลิตสาขาเปาหมาย
เฉพาะ
4) สงเสริมการขยายชองทางการตลาดและการประชาสัมพันธสินคาและบริการที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
ตัวชี้วัด : 1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเปนรอยละ 25
2. จํานวนอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ ลดลงคิดเปนรอยละ
35
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3. ครอบครัวอบอุนตามเกณฑที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 85
4. หมูบานที่ผานเกณฑการจัดระดับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ90
เปาประสงค : ประชาชนอยูในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข
กลยุทธ : มีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี้
1) เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2) สงเสริมสังคมแหงคุณภาพสอดคลองตามวิถีภูมิปญญาทองถิ่น
3) เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู และดํารงชีวิตแบบพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : 1. ประชากรที่เขาถึงบริการดานสวัสดิการสังคม คิดเปนรอยละ 95
2. จํานวนขอรองเรียนในการใหบริการที่ลดลง คิดเปนรอยละ90
เปาประสงค : ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึง
กลยุทธ : มีจํานวน 3 กลยุทธ ดังนี้
1) สงเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถวนหนา
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
7 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี
(พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหา
และศักยภาพของทองถิ่น พรอมบูรณาการจัดการรวมกัน”
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการบริการดานสาธารณสุขและการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
กลยุทธที่ 7 สงเสริมและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธที่ 8 พัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1 อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
กลยุทธที่ 2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธที่ 4 ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
กลยุทธที่ 1 สงเสริมอนุรักษ ฟนฟูและเผยแพรขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
ประจําถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีทองถิ่น
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กลยุทธที่ 3 สงเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองคกร
กลยุทธที่ 3 การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางเปนระบบ โดยบูรณาการทุกภาคสวน

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564)
1 วิสัยทัศน

“ สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
2 ยุทธศาสตรการพัฒนา4 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ
1. เสริมสรางความนาอยูของจังหวัดสระบุรี
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดี สูการเปนชุมชนเขมแข็ง
3. สงเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
4. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนแนวคิดที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชากรในรุนปจจุบัน โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอประชากรในรุนตอ ๆ ไปในอนาคต ซึ่ง
เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทําใหเกิดดุลยภาพของมิติตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางเสริมความอยูดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้น
จุดมุงหมายของการทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี จึงเนนใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวมของภาคสวนตางๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. สนับสนุนใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาในระดับทองถิ่น
2. สนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร กลยุทธ และ
การดําเนินการเพื่อไปสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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3 เปาประสงค
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี จึงกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรหลักในการดําเนินงาน 4 ดาน พรอมเปาประสงคในแตละยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงค
เพื่อสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตจังหวัดสระบุรีใหมีความพรอมเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคตางๆ
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
เปาประสงค
เพื่อเสริมสรางใหประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาระบบการศึกษา
ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูใชแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการนอมนํา
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถนํารายไดมาสูชาวสระบุรีอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต และ
ทรัพยสิน อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง ปญหายาเสพติด อบายมุขไดรับการกําจัดอยางจริงจัง
เพื่อรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน ประชาชนอยูในสิ่งแวดลทีอ่ ม
ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้ํา อากาศ เสียงไดรับการจัดการอยางเปนระบบและจริงจัง และมีการบริหาร
จัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
เปาประสงค
เพื่อสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยการ
ประชาสัมพันธและการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับ
ประชาชน เพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ
เพื่อสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาของจังหวัดสระบุรีใหดํารงอยู
ตลอดจนสรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงคุณคาใหเกิดขึ้นในหมูประชาชนจังหวัดสระบุรี
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค
เพื่อเสริมสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการแกประชาชนได
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของ
ตนเอง
4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
- รอยละของถนนลาดยางเชื่อมตอระหวางตําบลเพิ่มขึ้น
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- รอยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตอระหวางตําบลเพิ่มขึ้น
- รอยละของถนนลูกรังเชื่อมตอระหวางตําบลเพิ่มขึ้น
- รอยละของถนนที่ไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม
- รอยละของรางระบายน้ําและทางเทาที่มีการปรับปรุง
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
- รอยละของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟาเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
- รอยละของประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
- รอยละของประชาชนที่ไดรับการอบรมดานอาชีพ
- รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการอบรม
- รอยละของงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น
- รอยละของอาสาสมัครที่ไดรับการสนับสนุน
- รอยละของชุมชนที่ไดรับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- จํานวนสนามกีฬาระดับอําเภอที่สราง/ปรับปรุง
- รอยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีไดรับความรูดานยาเสพติดและปญหาอาชญากรรม
- รอยละของเยาวชนที่เขามารวมกิจกรรม/โครงการ
- รอยละของพื้นที่ที่มีกลองวงจรปด
- รอยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมตอระหวางตําบล
- รอยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี
- รอยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณคาของปาไม
- รอยละของคูคลองที่เชื่อมตอระหวางตําบลสะอาดมากขึ้นและวัชพืชนอยลง
- จํานวนชุมชนที่มีการจัดระบบการจัดการขยะ
- รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการขยะ
- รอยละของจํานวนขยะที่นําไปตอขายเพิ่มขึ้น
- รอยละของปริมาณขยะลดลง
- จํานวนสถาบันพยาบาลไดรับการสนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือแพทย/ครุภัณฑ
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
- รอยละของสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับสงเสริม
- รอยละของประชาชนที่เขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
- รอยละของประชาชนที่เขามีสวนรวมเพิ่มขึ้น
- รอยละของประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
- รอยละของประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
- รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรม
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจ
- รอยละของบุคลากรไดรับโอกาสในการศึกษาดูงาน
- รอยละของประชาชนที่ใชบริการมีความพึงพอใจ
- รอยละของงบประมาณในการปรับปรุงสํานักงาน
- รอยละของวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอระบบ
- จํานวนเครือขายภาคประชาชนที่เขามามีสวนรวม
- รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจถึงความสําคัญของสถาบันหลัก
ชาติ ศานา พระมหากษัตริย
5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
- รอยละของถนนลาดยางเชื่อมตอระหวางตําบลเพิ่มขึจํ้นานวนปละ 30 สาย
- รอยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตอระหวางตําบลเพิ่มขึจํ้นานวนปละ 20 สาย
- รอยละของถนนลูกรังเชื่อมตอระหวางตําบลเพิ่มขึ้นจํานวนปละ 10 สาย
- รอยละของถนนที่ไดรับการปรับปรุง/ซอมแซมจํานวนปละ 10 สาย
- รอยละของรางระบายน้ําและทางเทาที่มีการปรับปรุจํงานวนปละ 5 สาย
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจมากกวา รอยละ 80
- รอยละของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟาใชเพิ่มขึ้นจํานวนปละ 1 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
- รอยละของประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจมากกวา รอยละ 80
- รอยละของประชาชนที่ไดรับการอบรมดานอาชีพมีความเขาใจมากกวารอยละ 80
- รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการอบรมอยูตลอดการอบรมมากกวารอยละ 70
- รอยละของงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากขึ้นจากเดิม รอยละ 20
- รอยละของอาสาสมัครที่ไดรับการสนับสนุนจํานวนปละ 1 โครงการ
- รอยละของชุมชนที่ไดรับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจํานวนปละ 1 โครงการ
- จํานวนสนามกีฬาระดับอําเภอที่สราง/ปรับปรุจํงานวนปละ 1 โครงการ
- รอยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีไดรับความรูดานยาเสพติดและปญหาอาชญากรรม
จํานวนปละ 1 โครงการ
- รอยละของเยาวชนที่เขามารวมกิจกรรม/โครงการจํานวนปละ 1 โครงการ
- รอยละของพื้นที่ที่มีกลองวงจรปดจํานวนปละ 1 โครงการ
- รอยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมตอระหวางตําบลจํานวนปละ 20 โครงการ
- รอยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี
จํานวนปละ 1 โครงการ
- รอยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณคาของปาไมจํานวนปละ 1 โครงการ
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- รอยละของคูคลองที่เชื่อมตอระหวางตําบลสะอาดมากขึ้นและวัชพืชนอยลง รอยละ 80 ของ
ทุกโครงการที่ดําเนินการ
- รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการขยะ
จํานวนปละ 1 โครงการ
- รอยละของจํานวนขยะที่นําไปตอขายเพิ่มขึ้นมากกวาเดิมรอยละ 10
- รอยละของปริมาณขยะลดลงนอยกวาเดิม รอยละ 10
- จํานวนสถาบันพยาบาลไดรับการสนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือแพทย/ครุภัณฑจํานวนปละ 1
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
- รอยละของสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับสงเสริมจํานวนปละ 5 โครงการ
- รอยละของประชาชนที่เขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นมากขึ้นจากเดิมรอยละ 10
- รอยละของประชาชนที่เขามีสวนรวมเพิ่มขึ้นมากขึ้นจากเดิมรอยละ 10
- รอยละของประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น มากขึ้นจากเดิมรอยละ 10
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจมากกวา รอยละ 80
- รอยละของประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
- มากกวา รอยละ 80
- รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการผานเกณฑหลังอบรมมากกวา รอยละ 80
ยุทธศาสตรทดี่ 4านการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรมมากกวา รอยละ 80
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจมากกวา รอยละ 80
- รอยละของบุคลากรไดรับโอกาสในการศึกษาดูงานมากกวา รอยละ 80
- รอยละของประชาชนที่ใชบริการมีความพึงพอใจมากกวา รอยละ 80
- รอยละของงบประมาณในการปรับปรุงสํานักงานเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 20
- รอยละของวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ มีความทันสมัย และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 20
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอระบบเทคโนโลยีมากกวา รอยละ 80
- รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจถึงความสําคัญของสถาบันหลัก
ชาติ ศานา พระมหากษัตริยผ านเกณฑการประเมินมากกวา รอยละ 80
6 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมพัฒนาอาชีพสูความเปนอยูอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา
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กลยุทธที่ 2.3 พัฒนาชุมชนนาอยู
กลยุทธที่ 2.4 เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กลยุทธที่ 2.5 เสริมสรางบริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมบริหารงานองคกร
กลยุทธที่ 4.3 สงเสริมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
การบริหารงานยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดสระบุรี กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี นโยบายผูบริหารทองถิ่น โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี คือสระบุรีเมืองนาอยู
และคมนาคมปลอดภัย โดยจุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดกําหนดขึ้น โดยมี
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี โดยมีพันธกิจเปนขอบเขตหรือหนาที่ที่ตองทําใหบรรลุวิสัยทัศน โดยมีวัตถุประสงคอันคือผลสําเร็จหรือ
ผลลัพธที่ตองการในอนาคต มีแผนงานหรือทิศทางดําเนินงานที่ชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนถึงผลผลิต
และผลลัพธอันทายสุดที่ตองการใหเกิดกับกลุมเปาหมาย ชุมชน และสิ่งแวดลอม และเปนไปตามที่ไดคาดหวัง
ผลไว

8 ความเชือ่ มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

การตรวจติดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรมี ีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบจ.
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
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จุดยืนทางยุทธศาสตร

9 ผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดสระบุรี (SWOT ANALYSIS)
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น จัดทําขึ้นในชวงของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
ทองถิ่นของจังหวัดสระบุรี ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 จุดแข็ง
1. มีเสนทางคมนาคมหลายชองทาง
2. มีถนนเชื่อมตอในทุกพื้นที่เกือบ 100 %
3. เปนจุดเชื่อมโยงทางการคมนาคมจากกรุงเทพฯ สูภูมิภาค ไดแก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก
4. มีสภาพแวดลอมและทําเลที่เหมาะสมกับการติดตอกับทุกภาคในประเทศไทย
5. มีเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยวสะดวกและทั่วถึง
6. มีแหลงน้ําที่สามารถนํามาใชผลิตน้ําประปาไดตลอดทั้งป
7. มีไฟฟาครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
1.2 จุดออน
1. ขาดการซอมบํารุงถนนที่ใชในการคมนาคม
2. ขาดงบประมาณในการดูแลรักษา
3. มีปญหาในการขยายเขตในชุมชน
4. คลองสงน้ํายังมีไมเพียงพอ
5. คุณภาพน้ําประปาที่มีใชยังต่ํากวามาตรฐาน
1.3 โอกาส
1. มีงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก อบจ. และจากรัฐบาล
2. จังหวัดมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีในระดับตนของประเทศ
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3. จังหวัดสระบุรีเปนเมืองทองเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรม
1.4 อุปสรรค
1. นโยบายของหนวยงานภาครัฐบางเรื่อง ยังไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน
2. ขาดการประสานงานกับผูบริหารในพื้นที่
3. ขาดความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 จุดแข็ง
1. มีหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีโรงพยาบาลศูนยที่คอยอํานวยความสะดวกดานการสาธารณสุขใหประชาชน
3. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในทุกตําบล
4. มีอาสาสมัครในทุกหมูบาน
5. มีศูนยเพื่อนพึ่งภาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีศูนยสามวัยสายใยรักครอบครัว
7. จังหวัดสระบุรีมีการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
8
. มีอาสาสมัครทีห่ ลากหลาย เชน อปพร. ตํารวจชุมชน กํานันผูใหญบาน
ทําหนาที่กระจายแทบทุกพื้นที่
9. มีเครื่องมือ เครื่องใชในการกูภัยกระจายอยูในอําเภอตางๆ
10. มีศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาจากอุทกภัย
11. มีอัตรากําลังตํารวจเพียงพอที่ทําหนาที่อยางเขมแข็ง
12. มีกลองวงจรปดติดตั้งในจุดที่สําคัญๆ
13. มีการประชาสัมพันธ / เสียงตามสายเพื่อใหขอมูลดานตางๆ กับประชาชนอยางทั่วถึง
14. มีแมน้ําปาสักไหลผาน สามารถเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพอยางดี
15. มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาจํานวนมาก เชน แรรัตนชาติ หินออน หินปูน ฯลฯ
16. มีทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกขาว
17. มีทรัพยากรปาไมเหลืออยูในเกณฑสูงของประเทศ
18. มีเกษตรทฤษฎีใหมเปนแหงแรกของประเทศ
2.2 จุดออน
1. มีปญหายาเสพยติดคอนขางมาก
2. มีปญหาแรงงานตางดาวเขามาแยงอาชีพคนในพื้นที่
3. มีปญหาคนวางงานจํานวนมาก
4. มีปญหาครอบครัวแตกแยกเพิ่มมากขึ้น
5. ปญหารถติด /การจราจร
6. มีปญหาความยากจน และปญหาคาครองชีพสูง
7. จํานวนผูสูงวัยมีมากขึ้น
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8. อุบัติเหตุจราจรในจังหวัดสระบุรีมีแนวโนมเพิ่มจํานวนและความรุนแรงมากขึ้น
9. แสงสวางจากไฟฟาในพื้นที่จํานวนมากยังไมเพียงพอ
10. กลองวงจรปดยังมีไมเพียงพอและไมครอบคลุมในทุกพื้นที่
11. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการอยูเวรยามมีจํานวนนอย
12. ประชาชนขาดจิตสํานึกและการมีสวนรวม
13. พื้นที่หลายแหงมีปญหามลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม
14. แมน้ําปาสักขาดการดูแล ควบคุมการปลอยน้ําเสีย ทําใหเริ่มอยูในสภาพเสื่อมโทรม
15. เทศบาลในจังหวัดสระบุรีสวนใหญยังไมมีการดูแลกําจัดขยะ และการบําบัดน้ําเสียที่เปน
ระบบ
16. ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลายเนื่องจากไมมีมาตรการที่ควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
17. การบริหารจัดการน้ํามาใชในพื้นที่ยังกระจายไมทั่วถึง
18. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
2.3 โอกาส
1. อบจ.ใหการสนับสนุนในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. นโยบายรัฐบาลที่สงเสริมความกินดีอยูของประชาชน
3. การสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. รัฐบาลมีนโยบายลดปญหาอาชญากรรม ปราบปรามอาวุธสงคราม ปราบปรามผูมีอิทธิพล
และยาเสพติดอยางเขมงวด
5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมไดอยางเต็มที่
2.4 อุปสรรค
1. ประสบปญหาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับทองถิ่น
2. งบประมาณในการพัฒนาประเทศใชไปในการฟนฟูหลังเกิดมหาอุทกภัย
3. การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ ขาดความจริงจังตอเนื่อง
4. ปญหาดานเศรษฐกิจ มีผลตอการกอคดีอาชญากรรม
5. มีการนําขยะและสารเคมีจากนอกจังหวัดสระบุรีมาทิ้งในพื้นที่
6. แมน้ําปาสักไหลผานหลายจังหวัดทําใหการควบคุมคุณภาพน้ําทําไดยาก
3. ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
3.1 จุดแข็ง
1. ที่ตั้งของจังหวัดสระบุรีอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ
2. การคมนาคมสามารถเขาถึงไดหลายทาง ทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางเรือ
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3. มีสถานที่ทองเที่ยวดานประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก
4. มีศาสนสถานสําคัญหลายแหง
5. มีเทศกาลประเพณีที่สําคัญระดับประเทศหลายงาน
6. มีสินคาชุมชนที่หลากหลายและมีเอกลักษณเฉพาะตัว
7. อาหารทองถิ่นหลายชนิดมีชื่อเสียง
8. มีนิคมอุตสาหกรรม
9. มีการจัดงานเทศกาลและประเพณีที่สําคัญตลอดป
10. มีการสืบสานภูมิปญญา และความรูในทองถิ่นอยางจริงจัง
11. มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความงดงามทางดานศิลปะหลายแหง
3.2 จุดออน
1. ปญหาความแออัดของการจราจรโดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง
2. ปญหาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
3. ไมมีศูนยขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว ไมมีการจัดทําปฏิทินทองเที่ยว
ที่แนนอน
4. มีทําเลที่อยูไมไกลจากกรุงเทพฯ ทําใหนักทองเที่ยวไมนิยมพักคางคืน
5. ปญหามลพิษมีผลกระทบตออัตราการเดินทางมาทองเที่ยว
6. ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
7. ขาดการประชาสัมพันธประเพณีตางๆ ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
8. ขาดความรวมมือจากประชาชน
3.3 โอกาส
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1
2 มีสาระสําคัญที่มีผลตอการพัฒนากิจกรรม
การทองเที่ยว
2. การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมีโอกาสในการแขงขัน และการลงทุนมากยิ่งขึ้น
3. มีแผนการทํางานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน
4. รัฐบาลใหการสนับสนุนกิจกรรมในการสงเสริมวัฒนธรรม
3.4 อุปสรรค
1.
ปญหาการจราจรที่แออัด ขาดความสะดวกในการเดินทางทําใหเปนปญหาสําหรับ
นักทองเที่ยว
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ และความขัดแยงในสังคม
3. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น
4. สภาพปญหาเศรษฐกิจทําใหประชาชนขาดความสนใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
5. ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากภาคสวนตางๆ ของสังคม
4. ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
4.1 จุดแข็ง
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1. มีแผนพัฒนาที่มีระบบและมีความชัดเจน
2. มีงบประมาณในการพัฒนาองคกร
3. บุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานคอนขางดี
4.2 จุดออน
1. บุคลากรขาดความพรอมในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
2. อุปกรณ / ครุภัณฑที่มีอยูขาดความทันสมัย
4.3 โอกาส
1. รัฐบาลใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ชวยใหการทํางานคลองตัวมากยิ่งขึ้น
4.4 อุปสรรค
1. ขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2. การเมืองเขามามีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน
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3.การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

จํานวนเงิน(บาท)

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน(บาท)

กองชาง

61

563,653,000

60

536,682,000

อุตสาหกรรมและการโยธา

กองชาง

2

600,000

-

-

(ถายโอน)

กองชาง

3

15,361,000

-

-

66

579,614,000

60

536,682,000

กองชาง

4

3,100,000

2

2,300,000

การศึกษา

กองการศึกษา

61

40,316,365

50

35,126,339

สาธารณสุข

กองแผนฯ

7

71,525,000

4

70,875,000

สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

12

4,902,000

5

2,000,000

การรักษาความสงบภายใน

เคหะและชุมชน

กองชาง

14

27,689,000

6

19,923,235

สรางความเขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด,กองแผนฯ

13

8,698,200

10

6,698,200

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองชาง,กองการศึกษา

6

18,164,000

6

17,914,000

การเกษตร

กองชาง

5

13,293,000

6

13,862,000

การพาณิชย

กองชาง,สํานักปลัด

1

1,999,900

1

1,999,900

งบกลาง

สํานักปลัด,กองคลัง

2

5,200,000

1

4,000,000

กองชาง

1

9,000,000

1

9,000,000

126

203,887,465

92

183,698,674

กองชาง

2

16,304,000

2

16,304,000

สํานักปลัด

17

8,550,000

4

3,000,000

19

24,854,000

6

19,304,000

สํานักปลัด

20

49,770,500

12

40,286,500

กองแผนฯ

2

1,900,000

1

1,500,000

กองชาง

6
28
239

อุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
3.ดานการสงเสริมการทองเที่ยวอนุรักษ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

จํานวนโครงการ

โครงการตามขอบัญญัติ

เคหะและชุมชน

รวม
2.ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการตามแผนพัฒนา

เคหะและชุมชน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

4.ดานหารพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการ บริหารทั่วไป
บริหารจัดการที่ดี
สรางความเขมแข็งของชุมชน
อุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งหมด

22,120,000
73,790,500
882,145,965

2
15
173

9,280,000
51,066,500
790,751,174
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3.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
3.2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
(จัดประเภทโดยยุทธศาสตร)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
(ถนนถายโอน)
รวม

ยุทธศาสตร 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย
แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

ปที่ 2 2562

ปท1ี่ 2561

ปที่ 3 2563

รวม

ปที่ 4 2564

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

61
2
3
66

563,653,000
600,000
15,361,000
579,614,000

25
2
6
33

185,220,000
600,000
58,361,400
244,181,400

29
2
14
45

214,929,000
600,000
264,391,600
479,920,600

23
2
34
59

171,662,700
600,000
542,582,800
714,845,500

138
8
57
203

1,135,464,700
2,400,000
880,696,800
2,018,561,500

4
61
7
12
14
13
6
5
1
2
1
126

3,100,000
40,316,365
71,525,000
4,902,000
27,689,000
8,698,200
18,164,000
13,293,000
1,999,900
5,200,000
9,000,000
203,887,465

5
56
6
12
9
16
5
2
2
113

16,234,000
35,765,000
4,350,000
4,902,000
19,100,000
10,998,200
7,900,000
15,000,000
5,200,000
119,449,200

4
52
6
11
13
14
3
10
2
115

3,100,000
28,570,000
4,350,000
4,500,000
16,300,000
9,698,200
2,400,000
19,209,000
5,200,000
93,327,200

4
47
6
11
13
13
3
3
2
102

3,100,000
26,204,000
4,350,000
4,500,000
16,300,000
8,698,200
2,400,000
14,782,000
5,200,000
85,534,200

17
216
25
46
49
56
17
20
1
8
1
456

25,534,000
130,855,365
84,575,000
18,804,000
79,389,000
38,092,800
30,864,000
62,284,000
1,999,900
20,800,000
9,000,000
502,198,065

งบประมาณ
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3.2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (ตอ)
(จัดประเภทโดยยุทธศาสตร)
ยุทธศาสตร

ปท1ี่ 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปที่ 2 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปที่ 3 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปที่ 4 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร 3 ดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอนุรักษวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานเคหะและชุมชน

2

16,304,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

17

8,550,000

รวม

19

ยุทธศาสตร 4 ดานการพัฒนาองคกร
และบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานสรางเขมแข็งของชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

20
2
6

รวม

28

รวม 4 ยุทธศาสตร

239

24,854,000

49,770,500
1,900,000
22,120,000
73,790,500
882,145,965

16
16

16
2
2
20
182

8,250,000
8,250,000

40,810,000
1,900,000
3,000,000
45,710,000
417,590,600

16
16

16
2
2
20
196

8,250,000
8,250,000

40,810,000
1,900,000
3,000,000
45,710,000
627,207,800

16
16

16
2
3
21
198

-

2

16,304,000

8,250,000

65

33,300,000

8,250,000

40,810,000
1,900,000
28,000,000
70,710,000
879,339,700

67

68
8
13
89
815

49,604,000

172,200,500
7,600,000
56,120,000
235,920,500
2,806,284,065
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3.2.2 จํานวนโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี
แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ.2561 จังหวัดสระบุรี
วิสัยทัศน : การคาการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแหงความสุข
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปพ.ศ.2561 ของจังหวัดสระบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร

จังหวัด
โครงการ
งบประมาณ
(จํานวน)
(บาท)

แหลงงบประมาณ
กระทรวง กรม
อปท.
โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
(จํานวน)
(บาท)
(จํานวน)
(บาท)

รวมทั้งสิ้น

เอกชน
โครงการ
งบประมาณ
(จํานวน)
(บาท)

โครงการ
(จํานวน)

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

15

342,000,000

17

2,204,859,300

5

150,000,000

4

5,302,000,000

41

7,998,859,300

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

8

121,500,000

1

1,366,488,600

1

15,000,000

0

0

10

1,502,988,600

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

12

176,000,000

6

90,500,000

2

60,000,000

0

0

20

326,500,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

4

42,500,000

4

393,968,480

5

434,000,000

0

0

13

870,468,480

คาใชจายในการ
บริหารงานจังหวัด

1

9,000,000

0

0

0

0

0

0

1

9,000,000

รวมทั้งสิ้น

40

691,000,000

28

4,055,816,380

13

659,000,000

4

5,302,000,000

85

10,707,816,380
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สรุปผลการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร

จํานวน
จํานวน
รอยละ
งบประมาณ งบประมาณ
รวม
โครงการ โครงการ โครงการที่ รายจายตั้งไว รายจายตั้ง งบประมาณ
ตั้งไวตาม
ใน
ดําเนินการ
ตามแผน
ไวตามแผน รายจายตั้งไว
แผน ขอบัญญัติ จริงแยก
ป2561
(เพิ่มเติม)
ตามแผน
ทั้งหมด
ป 2561
ยุทธศาสตร
ป 2561

งบประมาณ
รายจายตาม
ขอบัญญัติ
ป 2561

งบประมาณ งบประมาณ
รายจาย
รายจาย
อุดหนุน
จากเงิน
ป 2561
สะสม

โอนเงินงบประมาณ

ลด

1.ดานโครงสราง
พื้นฐาน

66

60

90.91

579,614,000

0 579,614,000 536,682,000

2. ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต

126

92

73.02

203,887,465

0 203,887,465

3.ดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอนุรักษ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

19

6

31.58

24,854,000

0

4. ดานการพัฒนา
องคกรและบุคลากรสู
การบริหารจัดการที่ดี

28

15

53.57

73,790,500

0

รวม

239

173

72.38

882,145,965

เพิ่ม

รวม
งบประมาณ
รายจายตั้งไว
ตาม
ขอบัญญัติ ป
2561

รวมงบประมาณ
รอยละ
รายจายที่
งบประมาณ
ดําเนินการจริง ดําเนินการ
จริงแยก
ตาม
ยุทธศาสตร

0

0

0 536,682,000

0

0.00

89,653,759

93,944,915

0

100,000 183,698,674

86,306,046.60

46.98

24,854,000

17,804,000

1,500,000

0

19,304,000

272,875

1.41

73,790,500

49,666,500

1,500,000

0

100,000

51,066,500

3,379,044.98

6.62

0 882,145,965 693,806,259

96,944,915

0

100,000

100,000 790,751,174

89,957,966.58

11.38

ไดดําเนินโครงการในยุทธศาสตรท4ี่ ไมไดรวมรายการคาครุภัณฑ ขอ 16 ถึงขอ 71

0
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
จัดตั้งขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดประเภทโดยยุทธศาสตร)
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการที่แลว
เสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน รอยละ

จํานวนโครงการที่
ยังไมไดดําเนินการ

จํานวนโครงการที่มี จํานวนโครงการที่มี จํานวนโครงการเงิน
การยกเลิก
การเพิ่มเติม
อุดหนุน

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

0

0

0

0.00

60

100.00

0

0

0

0

0

0.00

60

100

4

4.35

25

27.17

63

68.48

0

0

1

1.09

17

18.48

92

100

3. ดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอนุรักษวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1

16.67

0

0.00

5

83.33

0

0

0

0

2

33.33

6

100

4. ดานการพัฒนาองคกรและ
บุคลากรสูการบริหารจัดการ
ที่ดี

6

40.00

0

0.00

9

60.00

0

0

0

0

1

6.67

15

100

รวม

11

6.36

25

14.45

137

79.19

0

0

1

0.58

20

11.56

173

100

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

หมายเหตุ
:
1. จํานวนโครงการเงินอุดหนุน ไดรวมกับโครงการพัฒนาแลว
2. ไมไดนับรวมโครงการครุภัณฑ
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การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ไดจัดตั้งตามการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการเงินจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบปกติ
เงินสะสม
รวม
ยุทธศาสตร
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
536,682,000
67.87
0
0
536,682,000
67.87
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดานการสงเสริมการทองเที่ยวอนุรักษ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
4. ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการ
บริหารจัดการที่ดี
รวม

183,698,674

232.31

0

0

183,698,674

232.31

19,304,000

2.44

0

0

19,304,000

2.44

51,066,500

6.46

0

0

51,066,500

6.46

790,751,174

100.00

0

0

790,751,174

100.00
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ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

ลําดับที่

โครงการ

1

-------ไมมีโครงการ---------

0

0

2

-------ไมมีโครงการ---------

0

3

-------ไมมีโครงการ---------

4

รวม
งบประมาณที่
ไดรับ

งบประมาณที่
เบิกจายไป

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-------ไมมีโครงการ---------

0

0

0

0

0

รวม

0

0

0

0

0

รายงานสรุปผลการติดตามตามแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)
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ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

1

กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่
3ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี หนา74 ขอ 01



2

กอสรางถนน คสล.หมูที่ 9 บานซับนอยใต
ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หนา74 ขอ 02



3

กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 บานซับลําไย
ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หนา 74 ขอ 03



4

กอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 หมูที่ 3 ต.ตะ
กุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรีเชื่อมตอกับ ต.ผึ้งรวง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
หนา 75 ขอ 04



5

กอสรางถนน คสล.สายบานเขาแกว หมูที่ 4
ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หนา75ขอ05



ตามขอบัญญัติ

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ตั้งใหมหลังโอน
ลด/เพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ

6,240,000

6,240,000

6,240,000

4,758,000

4,758,000

4,758,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,997,000

4,997,000

4,997,000

2,930,000

2,930,000

2,930,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

6

กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 จากถนนสุวรรณศร ขาง
สะพานรองแซง (ฝงวัดรองแซง) เลียบคลองหนองนาก
ถึงสุดเขต อบต.หวยขมิ้น เชื่อมตอถนนหินกอง-วิหารแดง
อ.หนองแค จ.สระบุรี
หนา 75 ขอ 06

7

กอสรางถนน คสล.(ทางไปถังประปา) หมูที่ 6
ยาทด อ.เสาไห จ.สระบุรี หนา 75 ขอ 07

8

กอสรางถนน คสล. (สายบานบึงไม-บานบึงทองหลางบานเจ็ดคต) (เจ็ดคต-โปงกอนเสา) ต.ชะอม หมูที่
5,9,11 เชื่อม ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ. สระบุรี หนา
76 ขอ 08

9

กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3,1 ต.ดอนพุด เชื่อมตอ หมูที่
6 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
หนา 76 ขอ
09



10

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 7 ต.หวยแหง
เชื่อมตอ ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.สระบุรี
หนา 76 ขอ10



ต.พระ

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ






ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ตั้งใหมหลังโอน
ลด/เพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ

3,966,000

3,966,000

3,966,000

5,970,000

5,970,000

5,970,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

2,945,000

2,945,000

2,945,000

3,481,000

3,481,000

3,481,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

26,700,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
26,700,000

49,810,000

49,810,000

49,810,000

4,998,000

4,998,000

4,998,000

9,707,000

9,707,000

9,707,000

วางทอระบายน้ํา บริเวณหนาวัดบานสองคอน
2,528,000

ต.บานกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี หนา77 ขอ
15
ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

2,528,000

2,528,000

11

กอสรางถนน คสล. สายบานคุงเขาเขียว หมูท3ี่
ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
หนา 76 ขอ 11

12

กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.และบอ
พัก สายเลียบทางรถไฟเชื่อมตอศูนยราชการ (แหงใหม)
ถนนเทศบาล 2 หมูที่ 2 หมูที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมือง
สระบุรี จ.สระบุรี
หนา 77 ขอ 12

13

กอสรางถนน คสล. (สบ.ถ.98011 สายบานซับกระทิงใต
หมูที่ 4) หมูที่ 4 บานซับกระทิงใต ต.หนองยางเสือ
อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี
หนา 77 ขอ 13



14

กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําและ
บอพักบริเวณหมูที่ 5 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห จ.สระบุรี
หนา 78 ขอ 14



15

ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน





ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
26,700,000

68

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

16

ปรับปรุงถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําและ บอพัก
บริเวณหมูที่ 3,4,5 ต.โคกสวาง เชื่อมตอ ต.หนองยาว
หนา 82 ขอ 01
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี



17

ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 สายตรีขวา เชื่อมสายเอก
บริเวณ หมูที่ 6 ต.ธารเกษม- ต.นายาว
อ.พระพุทธ
บาท จ. สระบุรี หนา 82 ขอ 02



18

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติดคอนกรีตสายคัน
คลองชลประทานชัยนาท-ปาสักบริเวณสะพานหนองโดน
(สะพาน 10) ฝงซาย หมูที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน
ถึงโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเริงราง ต.สรางโศก อ.
บานหมอ
จ.สระบุรี หนา 78 ขอ 16

19

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมูที่ 7 เชื่อมตอหมูที่ 1 ต.คํา
พราน อ.วังมวง จ.สระบุรี หนา 79 ขอ 17





ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

20,000,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
20,000,000

4,996,000

4,996,000

4,996,000

11,850,000

11,850,000

11,850,000

2,391,000

2,391,000

2,391,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
20,000,000

69

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

20

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมูที่ 2, หมูที่ 6 ต.คํา
พราน อ.วังมวง จ.สระบุรี หนา79 ขอ 18



21

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมูที่ 6 ต.หวยบง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หนา79 ขอ 19



22

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายหมูที่ 9 โพนทอง
หมูที่ 5 คชสิทธิ์-สุวรรณศร ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค
จ.สระบุรี หนา 80 ขอ 20

23

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายซอย 4-5 บานถ้ําเตา
หมูที่ 7 ต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี
หนา 80 ขอ 21

8,572,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
8,572,000

2,142,000

2,142,000

2,142,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

8,258,000

8,258,000

8,258,000

ตามขอบัญญัติ





ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
8,572,000

70

ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

24

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) พรอมแนวปองกันตลิ่งพัง คลอง
สรวง หมูที่ 6,7,8,9 ต.ไกเสา อ.หนองแซง จ.สระบุรี
หนา 80 ขอ 22

25

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายคันคลองชลประทาน
บริเวณหมูที่ 1,2,4,5,8,10 ต.ไกเสา เชื่อมตอเขตเทศบาล
ตําบลหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี หนา 81 ขอ 23

26

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายหมูที่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.
เมืองสระบุรี เชื่อมตอหมูที่2 ต.หวยทราย อ.หนองแค
จ.สระบุรี หนา 83 ขอ 03

27

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายหมูที่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.
เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หนา83 ขอ 04

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ









ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

11,060,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
11,060,000

14,170,000

14,170,000

14,170,000

8,014,000

8,014,000

8,014,000.00

2,217,000

2,217,000

2,217,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
11,060,000

71

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

28

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ซอย 5 สายเอกขวา ถึง
สายโท หมูที่ 6 บริเวณ ต.ธารเกษม – ต.พุคําจาน
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หนา 83 ขอ 05

29

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายเอก หมูที่ 1,5,6,7
และ 8 บริเวณ ต.ธารเกษม – เขตเทศบาลเมือง
พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
หนา 84 ขอ 06

30

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายโท บริเวณ ต.พุคํา
จาน เชื่อมตอ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี หนา 84 ขอ 07

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ







ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

8,143,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
8,143,000

14,510,000

14,510,000

14,510,000

5,490,000

5,490,000

5,490,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
8,143,000

72

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

31

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3314
ตอนทาชาง-ปอกแปก ต.เสาไห อ.เสาไห จ.สระบุรี
หนา 85 ขอ 08

32

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายซอยแปด-บานราษฎรเจริญ
หมูที่ 2,5,6 และ 8 ต.เจริญธรรม
อ.วิหารแดง จ.
สระบุรี หนา 85 ขอ 09

33

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายบานมอดินแดง-บานมะคา
งาม (เขต ทต.วังมวง) ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี
หนา 85 ขอ 10

34

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายโท บริเวณ ต.พุคําจาน
เชื่อมตอ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
หนา 85 ขอ 11

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ









ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

30,990,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
30,990,000

7,094,000

7,094,000

7,094,000

23,640,000

23,640,000

23,640,000

10,020,000

10,020,000

10,020,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
30,990,000

73

แผนงานเคหะและชุมชน
ผลการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่

โครงการ

35

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายคันคลอง หมูที่ 7 บานมา
อ.หนองโดน
ถึงหมูที่ 6 บานใดใหญ ต.ดอนทอง
จ.สระบุรี หนา 86 ขอ 12

36

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหลายเลข 3041
(ฝงขวา) ตอนหนองแซง-สระบุรี
ต.เมืองเกา อ.
เสาไห จ.สระบุรี หนา 86 ขอ 09

37

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายวัดมงคลพัฒนา หมูที่ 3 ต.
เขาดินพัฒนา เชื่อมตอ หมูที่ 2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.สระบุรี หนา 87 ขอ 14

38

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายลําหวยวังไทร หมูที่2,5,6
ต.เขาดินพัฒนา เชื่อมตอ หมูที่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.สระบุรี หนา 87 ขอ 14

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ









ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

8,150,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
8,150,000

45,010,000

45,010,000

45,010,000

3,719,000

3,719,000

3,719,000

4,139,000

4,139,000

4,139,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
8,150,000

74

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่

โครงการ

39

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายเกาะประดู- คลองใหมหมูที่
3-7 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง – บานลําบัว อ.หนองแค
จ.สระบุรี หนา 87 ขอ 16

40

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายหวยทราย-โคกแย-หวยขมิ้น
ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี หนา 88 ขอ 17

41

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0013 สายบานลํา
บัว-บานสหกรณ ต.กุมหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี
หนา 88 ขอ 18

42

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายหมูที่ 4-2 เชื่อมหมูที่
9-10 (ชวงที่ 1) บริเวณ ต.หนองโรง อ.หนองแค
จ.สระบุรี หนา 88 ขอ 19

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

7,545,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
7,545,000

2,213,000

2,213,000

2,213,000

12,250,000

12,250,000

12,250,000

9,999,000

9,999,000

9,999,000

ตามขอบัญญัติ









-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
7,545,000

75

ที่

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

43

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) จากทางเขาบานหนอง
มน-สามแยก (อบต.บานหลวงเดิม) หมูท2ี่ ต.
ดอนพุด เชื่อมตอ หมูที่6 ต.บานหลวง อ.ดอนพุด
จ.สระบุรี หนา 89 ขอ 20

44

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) พรอมทําทางเทาและวาง
ทอระบายน้ําจากถนนโพธิ์พระยา-ทาเรือถึงสี่
แยกโรงเรียนอนุบาลดอนพุด หมูท2ี่ ต.ดอนพุด
อ.ดอนพุด จ.สระบุรี หนา89 ขอ 21

45

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
สายหมูที่ 1-4 ต.ไผขวาง อ.บานหมอ จ.สระบุรี
เชื่อมตอถนนสายโพธิ์พระยา-ทาเรือ มี2 ชวง
หนา 89 ขอ 22

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ







ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2,881,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
2,881,000

4,136,000

4,136,000

4,136,000

4,761,000

4,761,000

4,761,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
2,881,000

76

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่

โครงการ

46

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีตสาย
ทางหลวงหมายเลข 3021 บริเวณหมูที่ 1 ต.บาง
โขมด เชื่อมตอเขตเทศบาลตําบลบานหมอ อ.บานหมอ
จ.สระบุรี หนา 90 ขอ 23

47

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีตสาย
ประชาสรรค-เขานอยจอมสวรรค หมูท1,2,3,5,6
ี่
และ 7
ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หนา 90 ขอ
24

48

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ชวงที่ 1 ถนนสายซอย 3
ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย ต.ทาคลอ
อ.แกงคอย จ.สระบุรี เชื่อมระหวางถนน
สบ.ถ.1-0046 บานถ้ําเตา-โคกดินแดง
หนา 91 ขอ 25

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ



ตามขอบัญญัติ
6,254,000





ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
6,254,000

เบิกจาย

คงเหลือ
6,254,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

77

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่

โครงการ

49

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) (สายทามะปราง-โปงกอนเสา)
หมูที่ 2,5 ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.สระบุรีหนา91
ขอ 26

50

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานใหมพัฒนา หมูที่ 11 เชื่อมหมูที่ 9 ต.หวยแหง อ.
แกงคอย จ.สระบุรี หนา 91 ขอ 27

51

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
หนาวัดหนองผักบุง หมูที่ 7 ต.ทับกวาง ถึงเขตติดตอ ต.
ชําผักแพว อ.แกงคอย จ.สระบุรี หนา 92 ขอ 28

52

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายหมูที่ 7 ต.หินซอน อ.แกง
คอย เชื่อมตอหมูที่ 3 บานทาเสา
ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หนา 92 ขอ 29

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

4,869,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
4,869,000

8,592,000

8,592,000

8,592,000

7,033,000

7,033,000

7,033,000

4,482,000

4,482,000

4,482,000

ตามขอบัญญัติ









-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
4,869,000

78

ที่

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

53

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายคันคลองชลประทาน
ชัยนาท-ปาสัก (ฝงซาย) บริเวณสะพานบานกลับ
(สะพาน 24) หมูที่ 2-9 ต.บานกลับ อ.หนองโดน
จ.สระบุรี เชื่อมตอเขตอําเภอเมือง จ.ลพบุรี
หนา 92 ขอ 30

54

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมูที่ 2 ต.หวยแหง เชื่อม
หมูที่ 2 ต.ชําผักแพว อ.แกงคอย จ.สระบุรี
หนา 93 ขอ 31

55

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายบานถ้ําพระโพธิสัตว
หมูที่ 10 เชื่อมหมูที่ 3,หมูที่ 9 บริเวณ
ต.ทับกวางอ.แกงคอย จ.สระบุรี หนา93 ขอ 32

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ







ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

5,999,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
5,999,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

7,404,000

7,404,000

7,404,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
5,999,000

79

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

56

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0004 บานหนอง
ไผ-บานโคกเชือก บริเวณ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี-ต.
ตาลเดี่ยว อ.แกงคอย จ.สระบุรี
หนา 94 ขอ 33

57

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายบานเขารวก-บานเขางอก
(สายทุงแฝก) หมูที่ 4 ต.หนาพระลาน
อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.สระบุรี หนา 94 ขอ 34

58

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) บานซับขอน-บานหนองจอก
หมูที 2 ต.หนองยาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หนา94 ขอ
35

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ







ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

2,650,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
2,650,000

3,700,000

3,700,000

3,700,000

4,993,000

4,993,000

4,993,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
2,650,000

80

แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

59

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0001
สายสระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน-ต.ตะกุด
เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หนา 95 ขอ 36

60

คาใชจายในการจัดทําและปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุรี ผังชุมชน หนา 104
รวมยุทธศาสตร 1

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ





0

0

60

461,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
461,000

100,000

100,000

100,000

0 536,682,000

0 536,682,000

ตามขอบัญญัติ

536,682,000

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

60

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
461,000

81

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
1

คาบํารุงรักษาและซอมปรับปรุงครุภัณฑกลอง
วงจรปด(Close Circuit Television : CCTV)
หนา 50



2,000,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
2,000,000

2

คาใชจายในการจัดทําโครงการเพื่อปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยตางๆ หนา 50



300,000

300,000

รวม

0

0

ตามขอบัญญัติ

2

2,300,000

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

2,300,000

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

คงเหลือ

เบิกจาย

2,000,000

300,000
0

2,300,000

82

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
3

คาจางเหมาบริการตามหนังสือสั่งการ ที่ มท
0313.4/1452 ลงวันที่ 27พฤษภาคม 2541เพื่อใช
จายในการจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ (ไมรวมบานพักของราชการ) คาจางเหมาทํา
ความสะอาดที่ทําการ การจางเหมาดูแลและรักษา
ตนไม และการจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ หนา 53

4

คาใชจายโครงการแขงขันทางวิชาการใน
โรงเรียนและการแขงขันทางวิชาการนักเรียน
อปท.ระดับภาคกลางและระดับประเทศ
รวมกับ อปท.อื่น ของ รร.หรเทพฯ หนา 53

5

คาใชจายโครงการจัดนิทรรศการการแสดงผล
งานของครูและนักเรียนโรงเรียนหรเทพฯหนา
54
คาใชจายโครงการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนหรเทพฯหนา 54

6

6,620,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
6,620,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

ตามขอบัญญัติ









-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ

5,348,802

1,271,198

83

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
7

คาใชจายโครงการปจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบัตรใหแกนักเรียนชั้นอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนหร
เทพฯ หนา 54



100,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
100,000

8

คาใชจายโครงการเปดปายอาคารเรียนโรงเรียน
หรเทพฯ หนา 54



300,000

300,000

9

คาใชจายโครงการเผยแพรขาวสารและการ
ประชาสัมพันธทางการศึกษา ตลอดจนการ
เผยแพรประชาสัมพันธภารกิจงานอื่นๆ หนา
55



100,000

100,000

2,250

97,750

10

คาใชจายโครงการพัฒนาขาราชการครู
ลูกจางประจํา และนักเรียนโรงเรียนหรเทพฯ
หนา 55



200,000

200,000

106,820

93,180

11

คาใชจายโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนของ
โรงเรียนหรเทพฯ หนา 55



100,000

100,000

100,000

0

ตามขอบัญญัติ

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
โครงการ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
100,000

300,000

84

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
12

คาใชจายโครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนหรเทพฯ (สถานศึกษาดีเดน)
หนา 56



100,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
100,000

13

คาใชจายโครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนหรเทพฯ หนา 56



30,000

30,000

30,000

14

คาใชจายโครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติธรรมเสริมสรางความประพฤติ นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางตาม
ภารกิจโรงเรียนหรเทพฯ หนา56



100,000

100,000

100,000

15

คาใชจายโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
โรงเรียนหรเทพฯ หนา 56

1,040,000

1,040,000

16

คาใชจายจัดกิจกรรม/โครงการจัดคายวิชาการบูรณา

300,000

300,000

ตามขอบัญญัติ





การเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเกี่ยยวกับดาราศาสตรและอื่นๆที่เกี่ยวของ
หนา 57

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
โครงการ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
100,000

378,580

661,420
300,000

85

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
17
18

คาใชจายดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสราง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรม หนา
57
คาใชจายในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นหนา 57

300,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
300,000

200,000

200,000

ตามขอบัญญัติ





-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย
300,000

คงเหลือ
0
200,000

19

คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็ว
สูงของ รร.หรเทพฯ หนา 57



52,800

52,800

43,200

9,600

20

คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของรร.ใน
สังกัด อปท. หนา 58



200,000

200,000

155,000

45,000

21

คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนหรเทพฯ หนา 58



50,000

50,000

50,000

0

22

คาใชจายระบบ Wireless Fidelity : WIFI ของ
โรงเรียนหรเทพฯ หนา 58



7,200

7,200

7,200

0

23

คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของรร.หร
เทพฯ หนา 58



20,000

20,000

20,000

0

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ลําดับที่
โครงการ

งบประมาณ

86

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

24

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน คากิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน หนา 59

25

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน หนา59

26

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

27

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
คาจัดการเรียน การสอน(รายหัว) หนา 59

28

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน หนา 59

29

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาหนังสือเรียน หนา 59

30

คาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน รร.หร
เทพฯระดับปฐมวัยและประถมศึกษา น.62

สถานศึกษา คาเครื่องอุปกรณการเรียนหนา59

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

203,640

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
203,640

131,070

131,070



126,080

126,080

49,760

76,320



880,500

880,500

351,750

528,750



89,000

89,000

39,500

49,500

216,122

216,122

498,212

498,212 144,849.60

ตามขอบัญญัติ







-โอนลด

+โอนเพิ่ม



ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจาย
80,020

คงเหลือ
123,620
131,070

216,122
353,362.40

87

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
31

คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณซึ่งเปนการติดตั้งครั้ง
แรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการกอสราง
หรือภายหลังการกอสราง หนา 65



32

คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ของโรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี) ต.หรเทพ
อ.บานหมอ จ.สระบุรี หนา 65



33

คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินของ
คาลูกเสือเจ็ดคต-โปงกอนเสาฯ หนา 66

34

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอบานหมอของโรงเรียนหร
เทพฯ รวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น หนา 66

35

คาใชจายโครงการควบคุมและปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน ในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1-3
ของ รร.หรเทพฯ หนา 66

500,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
500,000

200,000

200,000

200,000

800,000

800,000

800,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

ตามขอบัญญัติ







ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ลําดับที่
โครงการ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
500,000

88

ดําเนินการ อยูระหวาง
แลวเสร็จ ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

36

คาใชจายโครงการจัดทําแฟมขอมูลพัฒนาการ
นักเรียนอนุบาล 1-3 ของ รร.หรเทพฯ หนา 67



37

คาใชจายโครงการจัดมุมความรูสําหรับพอแม
ผูปกครอง เด็กปฐมวัย ของ รร.หรเทพฯ หนา 67



38

คาใชจายโครงการเฝาระวังภาวะโภชนาการ
นักเรียนชั้น อนุบาล 1-3 ของ รร.หรเทพฯ
หนา 67



39

อุดหนุนวัดมะขามเรียง อ.บานหมอ จ.สระบุรี
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและสื่อทางการ
ศึกษา หนา 67



40

อุดหนุนโรงเรียนเสาไห "วิมลวิทยานุกูล"อ.เสาไห จ.
สระบุรี โครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษา
(ดนตรีสากลประเภทวงโยธวาทิต) หนา 68

41

อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมอ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี โครงการหองเรียนอิเลคทรอนิคส
(หองเรียนอัจฉริยะ) ประจําป2561 หนา 68





ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
โครงการ

30,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
30,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

572,400

572,400

572,400

2,300,000

2,300,000

2,300,000

643,000

643,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
30,000

643,000

0

89

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่



968,200

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
968,200



4,426,350



42

อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมอ.เมืองสระบุรี จ.
สระบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดาน
วิทยาศาสตร หนา 68

43

อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมอ.เมืองสระบุรี จ.
สระบุรี โครงการพัฒนาการเรียน การสอน กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ หนา 68

44

อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมอ.เมืองสระบุรี จ.
สระบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน การสอน
และครุภัณฑ หนา 68

45

อุดหนุนโรงเรียนสุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท
จ.
สระบุรี โครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
หนา 68



46

อุดหนุนโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" อ.
พระพุทธบาท จ.สระบุรี โครงการขอรับการสนับสนุน
อุปกรณดนตรี ประจําปงบประมาณ2561 หนา 68



ตามขอบัญญัติ

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
โครงการ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ

968,200

0

4,426,350

4,426,350

0

709,150

709,150

709,150

0

1,330,000

1,330,000

1,330,000

572,615

572,615

572,615

งบประมาณ

90

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่

300,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
300,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000



150,000

150,000

117,800

32,200



200,000

200,000

129,715

70,285

47

คาใชจายโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีและโรงเรียน
หรเทพฯ หนา 69

48

คาใชจายกิจกรรมโครงการวันพอแหงชาติของ
โรงเรียนหรเทพฯ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสตางๆ หนา 69



49

คาใชจายกิจกรรมโครงการวันแมแหงชาติของ
โรงเรียนหรเทพฯ หนา 69



50

คาใชจายโครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนหรเทพฯ หนา 70

51

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
และการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศรวมกับองคกรปกครอสวน
ทองถิ่นอื่น ของโรงเรียนหรเทพฯ หนา70

ตามขอบัญญัติ



ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
300,000

91

ลําดับ
ที่
52

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

อุดหนุนสํานักพุทธศาสนาเพื่อเปนคาใชจาย
ดําเนินโครงการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
พระภิกษุ สามเณร นักเรียนและประชาชน
ประจําปงบประมาณ 2561 หนา 70
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ



0

22

28

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

9,000,000

35,126,339

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
9,000,000

35,126,339

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
9,000,000

14,171,947

20,954,392

92

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
53

คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
อสม. แกนนําสุขภาพในการควบคุมและ
ปองกันโรค หนา 71

54

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส หนา 71



55

อุดหนุนโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อเปนคาใชจาย
ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยโรคหัวใจ
โรงพยาบาลสระบุรี หนา 71



56

คาจัดซื้อน้ํายาเคมีวิทยาศาสตร กําจัดแมลงที่เปน
พาหะนําโรค เชน ยุงลาย (โรคไขเลือดออก) แมลงวัน
ฯลฯ และน้ํายาฆาเชื้อโรคไขหวัดนกตลอดจนน้ํายา
เคมีฆาเชื้อโรคอื่นๆเวชภัณฑและน้ํายาชีวภาพเพื่อ
กําจัดแมลง เชื้อโรค กลิ่น สภาพแวดลอมหรืออื่นๆ
หนา 72

รวม





2

0

500,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
500,000

200,000

200,000

200,000

0

67,675,000

67,675,000

67,675,000

0

2,500,000

2,500,000

ตามขอบัญญัติ

2

70,875,000

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห
โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

คงเหลือ
500,000

70,875,000 67,875,000

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลําดับ

เบิกจาย

2,500,000

3,000,000

93

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
57

คาใชจายในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กในจังหวัดสระบุรี หนา 72

58

คาใชจายในการจัดทําโครงการฟนฟูผูกระทําผิดและ
เสริมทักษะดานอาชีพใหผูกระทําผิดรวมกับสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสระบุรี หนา 72

59

คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี พบปะประชาชนโครงการบําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหกับประชาชนสนับสนุน
จังหวัดสระบุรี ออกหนวยเคลื่อนที่เยี่ยมเยือน
ประชาชน หนา 73

60

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดสระบุรี เพื่อเปนคาใชจายดําเนิน
โครงการมหกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติและวัน
ครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจําป พ.ศ.2560 หนา
73









ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห

200,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
200,000

400,000

400,000

1,000,000

1,000,000

200,000

200,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
200,000
400,000

59,900

940,100

200,000

94

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่
61

โครงการ
อุดหนุนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดสระบุรี คาใชจายดําเนิน
โครงการวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี
ประจําป 2560 หนา 73
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ตามขอบัญญัติ

1

3

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานเคหะและชุมชน

+โอนเพิ่ม

200,000



1

-โอนลด

2,000,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
200,000

2,000,000

เบิกจาย

คงเหลือ

200,000

0

259,900

1,740,100

95

ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

62

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวางหมูท1ี่ ,5 เชื่อมตอหมู
ที่ 2 ถึง หมูท1ี่ 0,9,11 ต.คชสิทธ อ.หนองแค จ.
สระบุรี หนา 81 ขอ 24



63

ติดตั้งไฟฟาและแสงสวางภายในบริเวณหมูที่
8 ต.ทาคลอ เชื่อมตอ ต.ทาตูม ต.หินซอน อ.
แกงคอย จ.สระบุรี หนา 81 ขอ 25



64

ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางภายในบริเวณหมูที่ 6
ต.หวยแหง อ.แกงคอย จ.สระบุรี หนา 82 ขอ
26
ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางภายในบริเวณหมูที่
10 ต.ตาลเดี่ยว อ.แกงคอย จ.สระบุรี หนา 82
ขอ 27
คาใชจายดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง
จังหวัดสระบุรี หนา 95

65
66

6,944,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
6,944,000

2,004,000

2,004,000

2,004,000

2,004,000

2,004,000

2,004,000

3,007,000

3,007,000

3,007,000

834,235

834,235

834,235

ตามขอบัญญัติ







-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
6,944,000

96

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
67

กอสรางหลังคาคลุมอาคารสํานักงานพรอม
หองน้ําและระบบไฟฟาสองสวางภายในศูนย
กําจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย
ชุมชน หมูท8ี่ ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.
สระบุรี หนา 95
รวม

ตามขอบัญญัติ



0

0

6

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

5,130,000

19,923,235

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
5,130,000

19,923,235

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

คงเหลือ

เบิกจาย

5,130,000

0

19,923,235

97

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
68

คาใชจายในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงการ
ฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการและอื่นๆ หนา 96



69

คาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมการบําบัด
แกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี หนา 96



70

คาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพ
ตางๆ ใหกับกลุมสตรี ผูพิการ ผูดอยโอกาส ใน
จังหวัดสระบุรี หนา 96

71

คาใชจายในการจัดทําโครงการเสริมสราง
บทบาทและภาวะผูนําสตรีสระบุรี หนา 96

72

อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสระบุรี (ศอ.ปส.จ.สระบรี)เพื่อเปนคาใชจาย
ดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จังหวัดสระบุรี ประจําป 2561 หนา 97

200,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
200,000

400,000

400,000

400,000

500,000

500,000

500,000

150,000

150,000

150,000

3,000,000

3,000,000

ตามขอบัญญัติ






-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
200,000

3,000,000

0

98

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
73

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรีเพื่อเปน
คาใชจายดําเนินโครงการใหความรูเรื่องยาเสพ
ติดจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2561
หนา 97

74

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเมืองงสระบุรีเพื่อเปน
คาใชจายดําเนินโครงการใหความรูดานการจราจร
ประจําปงบประมาณ 2561 หนา 97

75

อุดหนุนตํารวจภูธรสระบุรีเพื่อเปนคาใชจายดําเนิน
โครงการเปดระบบสัญญาณ GPS กับรถสายตรวจ
และรถที่ใชลอเหยื่อในการติดตามจับกุมตัวผูกระทํา
ผิดกฎหมาย ประจําปงบประมาณ 2561 หนา 97

76

อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เพื่อเปนคาใชจายดําเนินโครงการ"TO BE
NUMBER ONE"ประจําป 2561 หนา 97
รวม









1

1

400,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
400,000

400,000

400,000

748,200

748,200

748,200

800,000

800,000

800,000

6,598,200

6,598,200

ตามขอบัญญัติ

7

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
400,000

400,000

3,400,000

0

3,198,200

99

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

77

คาใชจายในการจางเหมาดูแลรักษาความ
สะอาด รักษาความปลอดภัยและการจางเหมา
บริการอื่นๆที่เกี่ยวของกับสระวายน้ําของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี หนา 98

78

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ
และจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตาม
โครงการแขงขันกีฬานักเรียนของอปท.ระดับ
ภาคกลาง หนา 98

79

คาใชจายโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
(รํากระบอง-แอโรบิคแดนซ) หนา 98



80

กอสรางหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลภายใน
สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หนา 99







ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1,800,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
1,800,000

250,000

250,000

250,000

100,000

100,000

100,000

4,950,000

4,950,000

4,950,000

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย
599,200

คงเหลือ
1,200,800

100

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ

81

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ปรับปรุงสนามกีฬา องคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หนา 100

82

กอสรางปายประชาสัมพันธภายในสนามกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีต.ดาวเรือง
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หนา 101
รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ





0

1

10,374,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
10,374,000

440,000

440,000

17,914,000

17,914,000

ตามขอบัญญัติ

5

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการเกษตร

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

เบิกจาย

คงเหลือ
10,374,000

440,000

599,200

17,314,800

101

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการ

83

คาใชจายในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่ม
พื้นที่ สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ2561 หนา 114



84

ขุดลอกคลองแมน้ําในหมูที่ 2,7,6 ต.หนองหมู
วิหารแดง จ.สระบุรี หนา 115



85

ขุดลอกคลองลําศาลา หมูที่ 1 บานหนองหมูเหนือ-หมู
ที่ 3 บานคันลํา ต.หนองหมู
อ.วิหารแดงจ.
สระบุรี หนา 116



86

ขุดลอกคลองรุจิณรงค หมูที่ 7 ต.หนองหมู
วิหารแดง จ.สระบุรี หนา 116



87

ขุดลอกคลองสายเลียบคลองชลประทานชัยนาท-ปา
สัก(ฝงขวา)จากหมูที่ 7. ต.บานกลับ ถึงหมูที่ 3 ต.บาน
โปรง เชื่อมตอหมูที่ 11 (บานตอยาง) ต.หนอง
โดน อ.หนองโน จ.สระบุรี หนา 117

อ.

อ.

569,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
569,000

3,357,900

3,357,900

3,357,900

1,285,200

1,285,200

1,285,200

869,900

869,900

869,900

3,160,000

3,160,000

3,160,000

ตามขอบัญญัติ



-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการเกษตร
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
569,000

102

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
88

ขุดลอกฝายและคลองบานทาน้ําออยหมูที่ 9
ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หนา 117
รวม



0

0

4,620,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
4,620,000

13,862,000

13,862,000

ตามขอบัญญัติ

6

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการพาณิชย
ลําดับ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
4,620,000
13,862,000

103

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
89

ปรับปรุงซอมแซมตลาดสด องคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.
สระบุรี หนา 118
รวม

ตามขอบัญญัติ



0

0

1

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

1,999,900

1,999,900

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
1,999,900

1,999,900

เบิกจาย

คงเหลือ
1,999,900

0

1,999,900

104

ลําดับ
ที่
90

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

เพื่อจายเปนเงินสมทบสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่
จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด หนา 119
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ



0

0

1

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

4,000,000

4,000,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
4,000,000

4,000,000

เบิกจาย

คงเหลือ
4,000,000

0

4,000,000

105

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ที่
91

โครงการ

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําเครื่องหมาย
จราจร ตีเสนจราจร จางเหมาฉาบผิว
SLURRY SEAL ถนน,คาจางบริหารจัดการ
ศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย
ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี,คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
และทรัพยสิน ฯลฯ หนา 104

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
9,000,000

+โอน
เพิ่ม

9,000,000



คงเหลือ
9,000,000

รวม

0

0

1

9,000,000

0

0

รวมยุทธศาสตรที่ 2

4

25

62

183,598,674

0

0 183,598,674 86,306,046.60 97,292,627.40

91

โครงการตั้งจายรายการใหม
ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

9,000,000

เบิกจาย

0

9,000,000

106

แผนงานเคหะและชุมชน
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวประชารัฐของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

ตาม
ขอบัญญัติ

-โอนลด



รวม

0

0

1

0

รวมยุทธศาสตรที่ 2

4

25

63

183,598,674

92

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานเคหะและชุมชน

+โอนเพิ่ม

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม

100,000

100,000

0 100,000

100,000

เบิกจาย

คงเหลือ
100,000

0

100,000

0 100,000 183,698,674 86,306,046.60 97,392,627.40

107

ลําดับ
ที่
1

2

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบประติมากรรมบริเวณ
ทางเขาผาเสด็จ หมูที่ 5 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย
จ.สระบุรี หนา 102 ขอ 1



ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบประติมากรรมบริเวณ
รอบบึงตลาดไชย หมูที่ 8 ต.สองคอน อ.แกงคอย
จ.สระบุรี หนา 102 ขอ 2



รวม

0

0

2

9,960,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
9,960,000

6,344,000

6,344,000

ตามขอบัญญัติ

16,304,000

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

16,304,000

เบิกจาย

คงเหลือ
9,960,000

6,344,000

0

16,304,000

108

ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

3

คาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมวันสําคัญ
ตางๆที่เกี่ยวของกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เด็ก เยาวชน งานพิธี งานรัฐพิธี ฯลฯ หนา 101

4

คาใชจายในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีตางๆ
หนา 100

5

อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
สระบุรี จัดงานประเพณีตักบาตรดอกเขาพรรษาและ
ถวายเทียนพระราชทาน จ.สระบุรี หนา101

6

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลดาวเรือง สืบ
สานประเพณียี่เปง-ยวน ประจําป 2560 หนา
101
รวม
รวมยุทธศาสตรที่ 3

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ







1
1

0
0
6

500,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

500,000

3,000,000
19,304,000

3,000,000
19,304,000

ตามขอบัญญัติ

3
5

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
500,000

272,875

272,875
272,875

727,125

2,727,125
19,031,125

109

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
1

ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงาน อบจ.สระบุรี
ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี (กองชาง)

2

ติดตั้งไฟฟาอุปกรณบานพัก อบจ.สระบุรี
(กองชาง)

3

ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณบานพักอบจ.
สระบุรี(กองชาง)

4

คาใชจายฝกอบรมสัมมนาการดูงานนอกสถานที่
(สป.)

5

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการจางเหมาบริการ
ตามที่ มท.กําหนด (สป.)

6
7







คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ (สป.)
คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา และทัศน
ศึกษา ดูงานนอกสถานที่ (กองกิจการสภาฯ)

4,577,500

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
4,577,500

89,000

89,000

220,000

220,000

2,000,000

2,000,000

253,122

1,746,878

5,500,000 100,000

5,400,000

1,079,400

4,320,600

ตามขอบัญญัติ




-โอนลด

+โอน
เพิ่ม

100,000

100,000

1,000,000

1,000,000

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
4,577,500

87,005.98

1,994.02
220,000

100,000
52,636

947,364

110

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
8

คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และ
นายก อบจ.กรณีเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้ง
ซอม (กองกิจการสภาฯ)

9

คาจางที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผล
(กองแผนและงบประมาณ)

10

คาใชจายในการตรวจติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการ (กองแผนและงบประมาณ)

11

คาใชจายในการจัดประชาพิจารณเวทีสนทนา
ประชาคม (กองแผนและงบประมาณ)

12

คาใชจายในการดําเนินงานศูนยเครือขายเพื่อ
การแกปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น (Clinie Center)
(กองแผนและงบประมาณ)
รวม



ตาม
ขอบัญญัติ
26,000,000






5

0

7

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
26,000,000

ผลการดําเนินงาน

คงเหลือ
26,000,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

500,000

500,000

100,000

100,000

40,386,500 100,000

406,881

93,119
100,000

0 40,286,500 1,879,044.98 38,407,455.02

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ

เบิกจาย

งบประมาณ

111

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
13

อุดหนุนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดสระบุรี โครงการคนสระบุรีรักษแผนดิน
(กองแผนและงบประมาณ)
รวม

ตามขอบัญญัติ

+โอนเพิ่ม

1,500,000



1

-โอนลด

0

0

1,500,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
1,500,000

1,500,000

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ

1,500,000

0

1,500,000

0

112

ที่

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

14

กอสรางลาน คสล.พรอมหลังคาคลุม ลานจอดรถ
(ตอจากเดิม)กองชาง อบจ.สระบุรี (กองชาง)

15

กอสรางลาน คสล.พรอมหลังคาคลุมลานจอด
เครื่องจักรหนัก กองชาง อบจ.สระบุรี (กองชาง)

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ




รวม

0

0

2

รวมยุทธศาสตรที่ 4

6

0

9

2,500,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
2,500,000

6,780,000

6,780,000

ตามขอบัญญัติ

9,280,000

-โอนลด

0

51,166,500 100,000

+โอน
เพิ่ม

0

9,280,000

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
โครงการ

ผลการดําเนินงาน

คงเหลือ
2,500,000
6,780,000
0

9,280,000

0 51,066,500 3,379,044.98 47,687,455.02

15

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

เบิกจาย

งบประมาณ

113

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

16

เครื่องพิมพดีดไฟฟา แบบตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง (สป.)

17

ตูเก็บเอกสาร แบบบานกระจกเลื่อน จํานวน 2 ตู (กอง
แผนและงบประมาณ)

18

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 20 ชอง จํานวน 3 ตู (กองแผน
และงบประมาณ)

19

โซฟารับแขก พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด
แผนและงบประมาณ)

20

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา)จํานวน1
เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ)

21

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง (กอง
แผนและงบประมาณ)

22

เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 2 เครื่อง

23

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) จํานวน1
เครื่อง (กองคลัง)

อยูระหวาง
ดําเนินการ





(กอง

(กองคลัง)

ยังไมได
ดําเนินการ







25,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
25,000

10,000

10,000

10,000.00

15,000

15,000

15,000

50,000

50,000

50,000

210,000

210,000

210,000

180,000

180,000

180,000

80,000

80,000

180,000

180,000

ตามขอบัญญัติ

-โอน
ลด

+โอน
เพิ่ม

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ
25,000

80,000

0.00
180,000

114

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
24
25
26
27
28
29
30

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา)
จํานวน 1 เครื่อง (กองพัสดุฯ)
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
(กองพัสดุ)
เกาอี้ทํางาน จํานวน 7 ตัว
พัสดุ)

ตามขอบัญญัติ



(กอง



โตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน2 ตัว
(กองพัสดุ)



ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 8 ตู
(กองพัสดุ)
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
(กองพัสดุ)




เครื่องรับโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
(กองพัสดุ)



180,000

-โอนลด

+โอน
เพิ่ม

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
180,000

180,000
94,000

28,000

28,000

6,000

6,000.00

44,000

44,000

44,000
5,000

5,000

5,000

18,000

18,000

18,000

94,000
28,000
6,000

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ผลการดําเนินงาน

คงเหลือ

94,000

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ

เบิกจาย

งบประมาณ

115

ที่

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

31

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
(ตรวจสอบภายในฯ)

32

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง
(ตรวจสอบภายในฯ)

33

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร2 ลิ้นชัก จํานวน 2
ตัว (ตรวจสอบภายในฯ)
รวม

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ




3

0

25,900

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
25,900

171,000

171,000

15,000

15,000

15,000

1,336,900

276,860.70 1,060,039.30

ตามขอบัญญัติ

15

1,336,900

-โอนลด

0

+โอน
เพิ่ม

0

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ

25,886.47

13.53

170,974.23

25.77

116

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

34

เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก องคเจ็ท จํานวน 5 เครื่อง
(สป.)

35

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล จํานวน4 เครื่อง
(กองแผนฯ)

36

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 4 เครื่อง

37

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร จํานวน 3 เครื่อง (กองแผนฯ)

38

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 4 ชุด (กองแผนฯ)

39

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน4 เครื่อง
(กองคลัง)

40

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร จํานวน 2 เครื่อง

41

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 4 ชุด (กองคลัง)

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ




(กองแผนฯ)






(กองคลัง)




ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

ตั้งใหมหลังโอนลด/
เพิ่ม

ผลการดําเนินงาน

คงเหลือ

38,500

38,500

38,500

120,000

120,000

120,000.00

11,200

11,200

11,200

51,000

51,000

51,000

15,200

15,200

15,200

120,000

120,000

120,000

24,000

24,000

24,000.00

15,200

15,200

15,200

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ

เบิกจาย

งบประมาณ

117

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

ที่
42

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด (กองพัสดุฯ)

43

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
2 ชุด (กองพัสดุฯ)

44

เครื่องพิมพแบบหมึกฉีดพรอมติดตั้งถังหมึก
จํานวน 4 เครื่อง (กองพัสดุฯ)

45

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง
(กองพัสดุฯ)

46

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน1 เครื่อง
(ตรวจสอบภายใน)

47

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน1 เครื่อง
(ตรวจสอบภายใน)

48

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
(ตรวจสอบภายใน)
รวม








2

0

13

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
แผนงานบริหารงานทั่วไป

7,600

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
7,600

32,000

32,000

32,000.00

17,200

17,200

17,200

8,400

8,400

8,400

12,000

12,000

7,700

7,700

5,600

5,600

5,600

0

485,600

17,600

468,000

ตามขอบัญญัติ

485,600

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

เบิกจาย

คงเหลือ
7,600

12,000

0.00
7,700

118

ลําดับ
ที่
49

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

เลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง
(สป.)
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ


0

0

1

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

6,000
6,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
6,000
6,000

เบิกจาย

คงเหลือ
6,000
0

6,000

119

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
50

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

โทรทัศน แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(กองแผนและงบประมาณ)



รวม

1

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

13,000
0

0

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

13,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
13,000
13,000

เบิกจาย

คงเหลือ

10,300

2,700

10,300

2,700

120

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
51
52

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4
ลอ จํานวน 1 คัน (กองแผนและงบประมาณ)
หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน
(กองแผนและงบประมาณ)
รวม

งบประมาณ



0

0

2

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

952,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
952,000

34,000

34,000

ตามขอบัญญัติ

986,000

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

986,000

เบิกจาย

คงเหลือ
952,000
34,000
0

986,000

121

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

53

เกาอี้อเนกประสงคจํานวน 40 ตัว
(กองชาง)

54

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา)จํานวน
2 เครื่อง (กองชาง)

55

โตะทํางานพรอมเกาอี้ มีลิ้นชัก2 ขาง จํานวน 3
ชุด (กองชาง)



รวม

3




0

0

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

27,200

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
27,200

420,000
36,000

ตามขอบัญญัติ

483,200

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

เบิกจาย

คงเหลือ

27,200.00

0

420,000

380,000.00

40,000

36,000

36,000

0

483,200

443,200

40,000

122

ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

56

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน
10 เครื่อง (กองชาง)

57

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาว -ดํา จํานวน10
เครื่อง (กองชาง)

58

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาว -ดํา กระดาษเอ3
จํานวน 2 เครื่อง (กองชาง)

59

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 10 เครื่อง
(กองชาง)

60

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 10 ชุด (กองชาง)
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ






0

0

300,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
300,000

79,000

79,000

79,000

106,000

106,000

106,000

28,000

28,000

28,000

38,000

38,000

38,000

ตามขอบัญญัติ

5

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

551,000

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

551,000

เบิกจาย

คงเหลือ
300,000

0

551,000

123

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่
61

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

เครื่องตัดหญา จํานวน 2 เครื่อง
(กองชาง)
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ


0

0

1

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

19,000
19,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
19,000
19,000

เบิกจาย

คงเหลือ
19,000
0

19,000

124

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

62

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4
ลอ จํานวน 1 คัน (กองชาง)

63

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน จํานวน 1 คัน
(กองชาง)
รวม

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ



0

0

2

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑกอสราง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

952,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
952,000

1,980,000

1,980,000

ตามขอบัญญัติ

2,932,000

-โอนลด

0

+โอนเพิ่ม

0

2,932,000

เบิกจาย

คงเหลือ
952,000
1,980,000
0

2,932,000

125

ลําดับ
ที่
64
65
66

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

เครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน1 ชุด
(กองชาง)

ตามขอบัญญัติ



ชุดทดสอบความเขมขนเหลวของคอนกรีต
จํานวน 4 ชุด (กองชาง)



ชุดทดสอบความหนาแนนของดินในสนาม
จํานวน 2 ชุด (กองชาง)
รวม

งบประมาณ


0

0

3

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

79,000
15,200

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
79,000

เบิกจาย

คงเหลือ
79,000

15,200

15,200

100,000

100,000

100,000
194,200

0

0

194,200

0

194,200

126

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ
ที่
67

โครงการ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 4 ชุด
(กองชาง)
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ


0

0

1

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานการศึกษา

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

60,000
60,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
60,000
60,000

เบิกจาย

คงเหลือ
60,000
0

60,000

127

ลําดับ
ที่
68

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน
จํานวน 8 เครื่อง (รร.หรเทพฯ)
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ


0

0

1

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑโฆษณและเผยแพร

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

321,600
321,600

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
321,600
321,600

เบิกจาย

คงเหลือ
321,600
0

321,600
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แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่
69

ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

โทรทัศน แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง
(รร.หรเทพฯ,กองการศึกษา)
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ


0

0

1

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

75,000
75,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
75,000
75,000

เบิกจาย

คงเหลือ
75,000
0

75,000
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ประเภทครุภัณฑโฆษณและเผยแพร
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
ที่
70

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

โทรทัศน แอลอีดี ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(กองการศึกษา)
รวม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ


0

0

1

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

-โอนลด

+โอนเพิ่ม

30,000
30,000

0

0

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
30,000
30,000

เบิกจาย

คงเหลือ
30,000
0

30,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
ที่
71

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

งบประมาณ

อยู
ยังไมได
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด
(กองการศึกษา)



ตามขอบัญญัติ

-โอนลด

+โอน
เพิ่ม

99,000

ตั้งใหมหลัง
โอนลด/เพิ่ม
99,000

เบิกจาย

คงเหลือ
99,000

รวม

0

0

1

99,000

0

0

99,000

0

99,000

รวมครุภัณฑ

9

0

47

7,592,500

0

0

7,592,500

747,960.70

6,844,539.30

58,759,000 100,000

0

56
รวมยุทธศาสตรที่ 4 + ครุภัณฑ

15

0

56

58,659,000 4,127,005.68 54,531,994.32

71

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

หนวยงานขอรับการ
สนับสนุน

โครงการ

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

131

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1

อุดหนุนโรงเรียนวัด
มะขามเรียง อ.บาน
หมอ จ.สระบุรี

2

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนเสาไห โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
"วิมลวิทยานุกูล"อ.เสา ทางการศึกษา (ดนตรี
สากลประเภทวงโยธ
ไห จ.สระบุรี
วาทิต)
อุดหนุนโรงเรียน
โครงการหองเรียน
สระบุรีวิทยาคม อ.
อิเลคทรอนิคส (หองเรียน
เมืองสระบุรี จ. สระบุรี อัจฉริยะ) ประจําป 2561

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

4

อุดหนุนโรงเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สระบุรีวิทยาคม อ.
ผูเรียนดานวิทยาศาสตร
เมืองสระบุรี จ. สระบุรี

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

5

อุดหนุนโรงเรียน
โครงการพัฒนาการเรียน
สระบุรีวิทยาคม อ.
การสอน กลุม สาระ การ
เมืองสระบุรี จ. สระบุรี เรียนรูศิลปะ

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

3

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณและสื่อทางการ
ศึกษา











ตามขอบัญญัติ

เบิกจาย

572,400

0

572,400

2,300,000

0

2,300,000

643,000

643,000

0

968,200

968,200

0

4,426,350

4,426,350

0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

หนวยงานขอรับการ
สนับสนุน

โครงการ

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

คงเหลือ

งบประมาณ
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ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

6

อุดหนุนโรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม อ.เมืองสระบุรี
จ. สระบุรี

ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

7

อุดหนุนโรงเรียนสุธีวิทยา โครงการจัดหาเครื่องดนตรี
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สากล (วงโยธวาทิต)

ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

8

อุดหนุนโรงเรียนพระพุทธ โครงการขอรับการสนับสนุน
บาท "พลานุกูลวิทยา" อ. อุปกรณดนตรี ประจําป
พระพุทธบาท จ.สระบุรี งบประมาณ 2561

ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

9

อุดหนุนสํานักพุทธศาสนา โครงการศึกษา
พระพุทธศาสนาของ
พระภิกษุ สามเณร นักเรียน
และประชาชน ประจําป
งบประมาณ 2561

ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต

การศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียน การสอน และครุภัณฑ









ตามขอบัญญัติ

เบิกจาย

709,150

709,150

0

1,330,000

0

1,330,000

572,615

0

572,615

9,000,000

0

9,000,000

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

หนวยงานขอรับการ
สนับสนุน

โครงการ

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

คงเหลือ

งบประมาณ
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ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

10

อุดหนุนโรงพยาบาล
สระบุรี

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

สาธารณสุข

11

อุดหนุนสํานักงานพัฒนา โครงการมหกรรมวันผูสูงอายุ
สังคมและความมั่นคงของ แหงชาติและวันครอบครัว
มนุษยจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ประจําป พ.ศ.
2561

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

สังคม
สงเคราะห

12

อุดหนุนสํานักงานพัฒนา โครงการวันคนพิการสากล
สังคมและความมั่นคงของ จังหวัดสระบุรี ประจําป
มนุษยจังหวัดสระบุรี
2560

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

สังคม
สงเคราะห

13

อุดหนุนศูนยอํานวยการ โครงการปองกันและ
ปองกันและปราบปรามยา แกไขปญหายาเสพติด
เสพติดจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ประจําป
(ศอ.ปส.จ.สระบรี)

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

สรางความ
เข็มแข็งของ
ชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาล
สระบุรี

2561









ตาม
ขอบัญญัติ
67,675,000

67,675,000

0

200,000

178,000

22,000

200,000

200,000

0

3,000,000

3,000,000

0

เบิกจาย

คงเหลือ

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

หนวยงานขอรับการ
สนับสนุน

โครงการ

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

งบประมาณ
ตาม
ขอบัญญัติ

เบิกจาย

คงเหลือ
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14

15

16

17

อุดหนุนสถานี
โครงการใหความรูเรื่องยา ดานการ
ตํารวจภูธรเมืองสระบุรี เสพติดจังหวัดสระบุรี
สงเสริม
ประจําปงบประมาณ
คุณภาพชีวิต
2561
โครงการใหความรูดาน
อุดหนุนสถานี
ดานการ
ตํารวจภูธรเมืองสระบุรี การจราจรประจําป
สงเสริม
งบประมาณ 2561
คุณภาพชีวิต
อุดหนุนสถานี
โครงการเปดระบบ
ตํารวจภูธรเมืองสระบุรี สัญญาณ GPS กับรถสาย
ตรวจและรถที่ใชลอเหยื่อ
ในการติดตามจับกุมตัว
ผูกระทําผิดกฎหมาย
ประจําปงบประมาณ
2561
อุดหนุนสํานักงาน
โครงการ "TO BE
สาธารณสุขจังหวัด
NUMBER ONE"
สระบุรี
ประจําป 2561

สรางความ
เข็มแข็งของ
ชุมชน
สรางความ
เข็มแข็งของ
ชุมชน

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

สรางความ
เข็มแข็งของ
ชุมชน

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

สรางความ
เข็มแข็งของ
ชุมชน









400,000

0

400,000

400,000

400,000

0

748,200

0

748,200

800,000

800,000

0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

หนวยงานขอรับการ
สนับสนุน

โครงการ

ยุทธศาสตร

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

งบประมาณ
ตาม
ขอบัญญัติ

เบิกจาย

คงเหลือ
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18

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
จังหวัดสระบุรี

โครงการ "คนสระบุรีรักษ ดานการพัฒนา
องคกรและ
แผนดิน"

สรางความ
เข็มแข็งของ
ชุมชน

19

องคการบริหารสวน
ตําบลดาวเรือง

โครงการสืบสานประเพณี
ยี่เปงไท-ยวน ประจําป
2560

ดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอนุรักษ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

การศึกษา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

20

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นสระบุรี

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตร ดานการสงเสริมการ
ดอกเขาพรรษาและถวายเทียน
ทองเที่ยวอนุรักษ
พระราชทาน จังหวัดสระบุรี
วัฒนธรรม จารีต
ประจําป 2561
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

การศึกษา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

บุคลากรสูการ
บริหารจัดการที่ดี

รวมงบประมาณ







4

5
20

11

1,500,000

1,500,000

0

500,000

0

500,000

1,000,000

1,000,000

96,944,915 80,499,700 16,445,215
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล

----------------1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ประเด็นการประเมิน

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องส่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําขอมูล
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น ( SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น
4. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของทองถิ่น
5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
6. มีการกําหนดเปาหมาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
8. มีการกําหนดยุทธศาสตร
9. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
11. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
12. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม
13. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
15. มีการจัดทําแผนการออกตรวจและปฏิทินการออกตรวจติดตามโครงการตาง ๆ
16. มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามอยางตอเนื่องส่ําเสมอ
17. มีการออกตรวจโครงการตาง ๆ อยางส่ําเสมอ
18. มีการอนุมัติและประกาศใชแบบติดตามและประเมินแผนพัฒนา

มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

1.2 ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เปนดังนี้
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ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได
20

รอยละของ
คะแนนเต็ม
100 %

15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

13
60
9
9
9
4
5
5
5
5
4
5
93

86.67 %
92.31 %

93 %
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139

140

141

142
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2
. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการใหคะแนนโครงการของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เปนดังนี้
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2
3
4
5

การสรุปสถานการณการพัฒนา
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
60
5
5
5

คะแนน
ที่ได
9
9
9
9
56
5
5
5

5
5

5
5

5
5
5

4
5
4.5

5
5
5

4.5
4
4.5

5
100

4.5
92

รอยละของ
คะแนนเต็ม
90 %
90 %
90 %
90 %
93.34 %

92 %
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สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
-------

1.สรุปผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําป
งบประมาณ 2561 ไดรวบรวมขอมูลจากความคิดเห็นของผูที่เขารวมกิจกรรมกับโครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ 2561 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 66 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ
จํานวน 60 โครงการ มีงบประมาณรายจายที่ตั้งไวตามขอบัญญัติ จํานวน 536,682,000 บาท โครงการ
ทั้งหมดยังไมมีการดําเนินการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 0
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 126 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ
จํานวน 92 โครงการ มีงบประมาณรายจายที่ตั้งไวตามขอบัญญัติ จํานวน 183,698,674 บาท ดําเนินการ
เบิกจายไปแลวจํานวน 29 โครงการ เปนจํานวนเงิน 86,306,046.60 บาท คิดเปนรอยละ 46.98
3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 19 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ
จํานวน 6 โครงการ มีงบประมาณรายจายที่ตั้งไวตามขอบัญญัติ จํานวน 19,304,000 บาท ดําเนินการ
เบิกจายไปแลวจํานวน 1 โครงการ เปนจํานวนเงิน 272,875 บาท คิดเปนรอยละ 1.41
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวน 28 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ
จํานวน 15 โครงการ มีงบประมาณรายจายที่ตั้งไวตามขอบัญญัติ จํานวน 51,066,500 บาท ดําเนินการ
เบิกจายไปแลวจํานวน 6 โครงการ เปนจํานวนเงิน 3,379,044.98 บาท คิดเปนรอยละ 6.62
สรุปรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร
บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด จํานวน 239 โครงการ ตั้งงบประมาณดําเนินการ
ทั้งหมด จํานวน 173 โครงการ มีงบประมาณรายจายที่ตั้งไวตามขอบัญญัติทั้งหมด 790,751,174 บาท
ดําเนินการเบิกจายไปแลวทั้งหมด จํานวน 36 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งหมด 89,957,966.58 บาท
คิดเปนรอยละ 11.38

2.ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
โครงการในยุทธศาสตรนี้เปนโครงการประเภทการพัฒนากอสราง และปรับปรุง
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค โดยขอมูลปญหาและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตรมีรายละเอียดดังนี้
เนื่องจากปที่ผานมาถนนบางสายมีรถหนักสัญจรมาก ทําใหถนนเกิดความชํารุด จึงควรสงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
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ดําเนินการแจงผูรับจางดําเนินการซอมปรับปรุงถนนใหอยูในสภาพเรียบรอย จึงตองการใหกอสรางปรับปรุงถนน
สายอื่น ๆ ใหครอบคลุมตลอดทั้งสาย ทําใหเกิดอุบัติเหตุในชวงกลางคืนบอย โครงการที่ประชาชนมีความ
ตองการสวนมากจะไมตรงที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีตั้งไว เหตุผลจากพื้นที่ที่ไมไดรับการอนุญาต
จากหนวยงานที่เปนเจาของ และขนาดความกวางของถนนไมเปนไปตามที่ทาง อบจ.กําหนด และเริ่ม
ดําเนินการโครงการลาชา
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการในยุทธศาสตรนี้เปนโครงการที่พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
การสงเสริมการศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ ซึ่งเปนโรงเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ยังสนับสนุน
เปนเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานอื่นๆ เชน โรงพยาบาลสระบุรี สถานีตํารวจภูธรสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความปลอดภัยและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาใหนักเรียนมีความรูความสามารถที่สูงขึ้น ทําใหผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น แตยังมี
โครงการอยูระหวางดําเนินการเปนสวนมาก
3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
โครงการในยุทธศาสตรนี้เปนโครงการสงเสริมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ไดจัด
ขึ้นอยางตอเนื่องประจําทุก ๆ ป การจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เด็ก เยาวชน งานพิธี งานรัฐพิธี ฯลฯ แตยังมีโครงการอยูระหวางดําเนินการเปนสวนมาก
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี
โครงการยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี เปนโครงการ
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อการพัฒนาองคกรใหมีเทคโนโลยีใหม ๆ ในการทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ
เปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ แตยังมีโครงการอยูระหวางดําเนินการเปนสวนมาก

ภาคผนวก

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบและงบประมาณ ไดดําเนินการ
ติดตามโครงการที่กันเงินงบประมาณมาดําเนินการในป พ.ศ.2561 ดังนี้
1.โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมโคมสองสวาง บริเวณหมูที่ 8,9 ต.หนองโดน เชื่อมตอ ต.ดอนทอง อ.หนอง
โดน และ ต.ตลาดนอย อ.บานหมอ จ.สระบุรี ปงบประมาณ 2560 วงเงินคากอสราง 6,013,000 บาท

2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ(Asphaltic Concrete) ม.1 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling ปงบประมาณ 2560 วงเงินคากอสราง 3,058,000 บาท

3.โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนพิชัยรณรงคสงคราม หมูที่ 1-4 ภายในเขตเทศบาลตําบลบานยาง ต.บาน
ยาง อ.เสาไห จ.สระบุรี ปงบประมาณ 2560 วงเงินคากอสราง 2,194,000 บาท

4.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3267 บริเวณถนนขางโรงสีพืชสุวรรณ หมูที่
7 ต.บางโขมด ถึง เขต อบต.เมืองขีดขิน อ.บานหมอ จ.สระบุรี ปงบประมาณ 2560 (โอนครั้งที่ 5/2560) วงเงินคา
กอสราง 7,747,750 บาท

5.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานหัวดง หมูที่ 8 ต.สรางโศก อ.บานหมอ จ.สระบุรี ปงบประมาณ 2560
วงเงินคากอสราง 1,231,000 บาท

6.โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานหนองหัววัวใต หมูที่ 4 ต.หนองบัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี (ตามแบบ
ของ อบจ.สระบุร)ี ปงบประมาณ 2560 วงเงินคากอสราง 2,672,000 บาท

7.โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 ต.ไผหลิ่ว อ.ดอนพุด เชื่อมตอ ต.ไผขวาง อ.บานหมอ จ.สระบุรี
ปงบประมาณ 2560 วงเงินคากอสราง 4,172,000 บาท

8.ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0037 บานหนองโดนบานทองยอย ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง-ต.ไผหลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยวิธPavement
ี
In-Place
Recycling ปงบประมาณ 2560 วงเงินคากอสราง 21,610,000 บาท

9.กอสรางถนน คสล.หมูที่ 3 เชื่อมตอ หมุที่ 4 ต.ไผหลิว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ปงบประมาณ 2560 วงเงินคา
กอสราง 3,058,000 บาท

